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СЕКЦІЯ І 
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

MAINTAINING THE SUSTAINABILITY OF CONTEMPORARY  
PENSION SCHEMES – AUTOMATIC BALANCE MECHANISMS  

AND DISCRETIONARY POLICY 
Tomasz Jedynak 

Cracow University of Economics, Poland 
The pension schemes in developed countries nowadays are facing a great deal of 

challenges. Undoubtedly the main reason of most of the current issues related to the 
old-age security systems is a population’s ageing. Besides the demographic changes, 
other substantial reasons of today’s problems with old-age security systems are the 
generosity of pension schemes designed in the second half of 20th century, their 
vulnerability to the political pressure and the heterogeneity of participation rules 
which is reflected in existence of number of exceptions and privileges for certain 
professional groups. 

Without going into details, all of the above mentioned issues inevitably lead to 
insolvency and unsustainability of modern pension schemes. In fact, pension schemes 
in some countries may be already perceived as unsustainable in the long-run. In this 
situation, in order to restore the balance in pension schemes either their inflows 
should be raised or their outflows should be decreased. To do so, policymakers may 
change one of three basic parameters of pension system: 1) contribution rates;  
2) benefits level; or 3) retirement age. Importantly, these adjustments can be 
implemented either ad-hoc, by traditional discretionary policy or automatically with 
the usage of automatic mechanisms (OECD 2012). 

Discretionary policy is the primary way of making economic policy decisions. It is 
based on the ad hoc judgment of policymakers and in context of pension policy 
includes the following measures: 1) one-off adjustments; 2) phased changes; 3) deep 
reforms of the whole system. Automatic mechanisms which were firstly proposed in 
‘80 by Mayers (Vidal-Melia at al. 2009) are the new approach to making the pension 
policy. Within them one can distinguish: automatic adjustment mechanism (AAMs) 
and automatic balance mechanism (ABMs). 

Automatic Adjustment Mechanisms (AAMs) are defined as specific and 
mandatory rules which guarantee the solvency of pension systems without requiring 
any political intervention (Gannon at al. 2014). It means that with AAMs the main 
parameters of pension system are adjusted independently from current policy, 
according to the predefined rules. Importantly the main idea of AAMs is to reduce the 
gap between revenues and expenditures in pension system, not to guarantee perfectly 
balanced budget at any time. ABMs are stronger and more sophisticated then AAMs 
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as they have a built-in and clear obligation to restore the pension system financial 
sustainability in a finite time. According to Vidal-Melia at al. (2009) ABM is a set of 
predetermined measures (rules) established by law to be applied immediately as 
required according to the given solvency or sustainability indicator. Sakamoto (2008) 
states that ABM is a mechanism which “automatically restores the financial 
equilibrium and keeps the pension scheme sustainable”. Similarly Gannon at al. 
(2014) notes that ABM is “an ultimate setting which should be expected to be 
marginal”. A brief comparison of the key features of discretionary policy and 
automatic mechanisms are presented in the table 1 below. 

Table 1  
Key features of discretionary policy and automatic mechanisms 

 Discretionary policy Automatic mechanisms 

Political risk 
High.  
(So necessary changes are postponed) 

Low (in addition „populism 
in pensions” is reduced) 

Timing  
and magnitude 

Unknown 
previously defined  
and commonly known 

Character  
of adjustments  

Large, infrequent, unpredictable Slight, frequent, predictable 

Transparency Limited 
It is clear how and when 
adjustments are made  
and who bears its costs 

Implementation  
During crisis and put in force shortly 
after enactment – labour market has little 
time to adjust 

Based on triggering indicator 

Vulnerability  
to reversal  
or erosion 

Very high Moderate 

Source: Author’s own elaboration on the basis: (Turner 2009, Bosworth and Weaver 2011, 
Ganon at al. 2014, Meneu at al. 2016, Godinez-Olivares at al. 2016). 

 
When considering the process of making pension policy and comparing the 

automatic mechanisms and discretionary policy tools, one should point out the great 
advantages of the former. Most of these advantages can be inferred from the table 1, 
however, there are also other virtues of automatic mechanisms. Most of all, due to the 
long-term planning horizon automatic mechanisms can be used for providing 
intergenerational fairness. Another argument in favour of automatic mechanisms is 
that they allow workers to plan their own retirement as they have knowledge about 
the expected level of their future pension benefits and retirement age. In addition 
adjustments made through automatic mechanism are also less painful for the society 
than discretionary policy decisions as they tend to be smaller and more frequent. 
Moreover, thanks to their predictability, automatic mechanisms can raise the 
credibility of the whole pension system. 
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The results of an analysis of the old-age security systems in the most of the 
developed countries show that different types of AAMs and ABMs are already 
implemented in pension schemes in at least 16 countries. The most notable of them 
are: the insufficient rates provisions mechanism in Canada, the sustainability factor in 
Germany, the modified indexation mechanism in Japan and balance ratio and balance 
indexing in Sweden. Their features are deeply analysed in another paper made by the 
author (Jedynak 2018). 
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ІНДИКАТОРИ РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ В КОНТЕКСТІ 
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Алексанян А. Г. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The indicators for assessing the level of implementation of information 
technology in the economy is offered. It is proved that it greatly affects the 
possibilities of human development in modern conditions. 

Розширення можливостей людського розвитку в сучасних умовах є 
важливим соціально-економічним пріоритетом будь-якої країни; в умовах 
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переходу до інформаційної економіки з поширенням інформаційно-комуніка-
ційних технологій ці процеси набувають нових ознак, виникають як нові 
можливості, так і загрози, відбуваються динамічні зміни в усіх сферах 
суспільного життя. 

Рівень застосування інформаційних технологій в економіці можна оцінити 
за індикаторами, що характеризують використання інформаційних технологій 
на підприємствах: 1) частка підприємств, які протягом року здійснюють 
електронний обмін даними, % від загальної кількості підприємств; 2) частка 
підприємств, які протягом року мають веб-сайт, % від загальної кількості 
підприємств; 3) частка підприємств, які протягом року використовують 
соціальні мережі (Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer тощо), % від 
загальної кількості підприємств; 4) частка підприємств, які протягом року 
використовують мультимедійний вміст веб-сайтів (YouTube, Flickr, Picassa, 
SlideShare тощо), % від загальної кількості підприємств; 5) частка підприємств, 
які протягом року використовують засоби обміну знаннями (Wikipedia, PBWiki, 
Google Docs), % від загальної кількості підприємств; 6) наявність у 
домогосподарствах персональних комп’ютерів, планшетів, ноутбуків, у 
середньому на 100 домогосподарств, од.  

Суттєвою перевагою запропонованої системи індикаторів є можливість 
використання національної статистичної бази для їх розрахунку, зокрема даних 
Державної служби статистики України [2]. Включення такого індикатору як 
«Наявність у домогосподарствах персональних комп’ютерів, планшетів, 
ноутбуків, у середньому на 100 домогосподарств» до переліку показників, які 
характеризують можливості застосування інформаційних технологій в 
економіці зумовлене тим, що багато людей працюють та навчаються вдома. В 
сучасних умовах фріланс та інші види дистанційної зайнятості набувають 
дедалі більшого поширення. Наявність тільки комп’ютерів, доступу до 
Інтернету та простого веб-сайту – це вже минуле століття, якщо мова йде про 
активне просування товарів та послуг підприємства в он-лайн середовищі.  

Цільовим орієнтиром для всіх індикаторів є 100 %, адже будь-яке сучасне 
підприємство має бути представленим в мережі Інтернет. Передусім для 
продажу товарів та послуг із застосуванням таких маркетингових методів як 
SMM (social media marketing), SEO (search engine optimization), медійна 
реклама. SMM – метод маркетингу, що передбачає використання соціальних 
мереж для збуту продукції, покращення іміджу, спілкування та вивчення 
потреб цільової аудиторії; SEO – метод маркетингу, що передбачає оптимізацію 
та налагодження видачі інформації про компанію у мережі Інтернет [3]. Щодо 
наявності у домогосподарствах персональних комп’ютерів, планшетів, 
ноутбуків, цільовим орієнтиром має бути 100 од у середньому на 100 
домогосподарств, адже для ефективної роботи людина повинна мати як 
мінімум один комп’ютер. 
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Поширення інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розширенню 
можливостей людського розвитку – створює нові можливості в соціально-
трудовій та освітній сфері, сприяє формуванню нових професій, зростанню 
можливостей дистанційної зайнятості на ін. 

Активний розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій і доступність 
Інтернету призводить до переміщення певної кількості робочих місць за ви-
робничі та офісні приміщення і до широкого використання дистанційних форм 
зайнятості. Це, в свою чергу, зумовлює появу нових форм організації робочого 
місця, в тому числі все більшої популярності набуває коворкінг [1, c. 91]. 

Таким чином, запропонований перелік індикаторів дає змогу оцінити 
рівень застосування інформаційних технологій в економіці із використанням 
національних статистичних даних і є важливою складовою для формування 
системи показників оцінювання можливостей людського розвитку в інфор-
маційній економіці. 
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ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:  
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

Вовчак О. Д. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Канцір І. А.  
Національний університет «Львівська політехніка» 

In an unstable socio-economic situation, problems of sustainable development 
of the financial sector are becoming increasingly urgent. The stabilization and 
sustainability of the financial sector are directly dependent on the state’s ability to 
prevent and minimize the impact of external and internal risks. 

В умовах трансформаційних перетворень, фінансовий сектор перебуває 
під впливом ендогенних та екзогенних чинників впливу, які вимагають 
мобілізації усіх ресурсів з метою мінімізації негативного впливу та забезпе-
чення стійкого розвитку.  

Фінансовий сектор представлений системою фінансових посередників у 
формі діяльності банків та небанківських фінансових установ у взаємодії з 
суб’єктами реального сектора економіки з приводу перерозподілу тимчасово 
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вільних фінансових ресурсів, забезпечує потреби інституційних секторів 
економіки у формуванні державних фінансів, фінансів підприємств та фінансів 
домогосподарств.  

Фінансовий сектор виступає єднальною ланкою між фінансовою системою 
і реальним сектором економіки, забезпечує функціонування фінансового ринку 
країни, формує ресурсну базу розширеного відтворення народного госпо-
дарства, створює сприятливий інвестиційний клімат і, як наслідок, стимулює 
економічне зростання країни [1, с. 36]. 

Ознаками нестабільності фінансового сектора, на нашу думку, слід 
вважати:  

– зниження довіри до національної валюти, її ослаблення, що 
проявляється у високій інфляції, відсутності передбачуваної динаміки 
валютного курсу, високому рівні валютозаміщення;  

– серйозні порушення в роботі механізму трансформації заощаджень в 
інвестиції, які можуть проявлятися у різких коливаннях процентних ставок, 
котирувань цінних паперів, падінні їх вартості, зниження обсягів фінансування 
нефінансових секторів економіки;  

– порушення механізмів оцінки і регулювання фінансових ризиків, що 
проявляється в неефективній роботі внутрішніх систем управління ризиками в 
банках та небанківських фінансових посередників, посиленні системного 
ризику стосовно фінансового сектору національної економіки.  

Фінансовий сектор, здійснюючи акумуляцію та ефективне розміщення 
фінансових ресурсів, забезпечує розвиток державного та реального секторів 
економіки, сприяє макроекономічній стабільності та розвитку домогосподарств, 
впливаючи таким чином на прискорення темпів економічного зростання  
[2, с. 80]. 

Зважаючи на сучасний стан фінансового сектору, з метою забезпечення 
його стабільного та ефективного функціонування, на нашу думку, основну 
увагу необхідно сконцентрувати на таких економіко-правових заходах, як: 

• розробка механізмів державного впливу на фінансову стабільність; 
• комплексний аналіз та впровадження превентивних заходів щодо 
запобігання системним ризикам;  

• забезпечення ефективного управління ліквідністю фінансової системи;  
• модернізація та уніфікація фінансового законодавства в унісон чи на 
противагу глобалізаційним викликам;  

• дотримання (виконання) чинних законодавчих приписів усіма 
суб’єктами фінансових відносин [3, с. 155]. 

Важливою умовою підвищення ефективності фінансового сектора є 
розробка та запровадження обґрунтованих механізмів формування та 
використання державних фінансових ресурсів.  
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На нашу думку, домінантами забезпечення стійкості фінансового сектора 
виступають: підтримка цінової стабільності; імплементація валютного 
таргетування як інструмента валютної політики; впровадження макропруден-
ційного регулювання; створення фінансових кластерів; підвищення рівня 
фінансової грамотності; уніфікація та стандартизація норм чинного 
законодавства згідно з міжнародними нормативно-правовими актами. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ В УКРАЇНІ 
Гирик О. С. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
This article relates to the identification of problematic issues regarding the 

effectiveness of the collection of military tax. 
Боєздатна армія – запорука економічної та політичної стабільності 

держави. З огляду на ситуацію в державі, фінансування військової сфери є 
одним з пріоритетних напрямків розвитку України.  

Політико-економічна ситуація в Україні та дефіцит державного бюджету 
не дає змоги в повній мірі забезпечити цю сферу, що в свою чергу має 
компенсуватися грошовими надходженнями. Для вирішення проблеми 
Верховною Радою України 3 серпня 2014 року прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів», яким встановлено військовий збір.  

Прийняття цього закону дещо змінило порядок оподаткування доходів 
громадян та посилило податкове навантаження на них, вплинуло на процес 
адміністрування податків роботодавцями і, таким чином, зачепило інтереси 
багатьох суб’єктів.  

На сьогодні даний збір є недостатньо врегульованим в законодавстві, що 
призводить до певних труднощів у застосуванні податкових норм на практиці, 
які необхідно вирішити. 
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Насамперед в механізмі справляння військового збору порушено ряд 
принципів основ податкового законодавства, а саме: загальність оподаткування, 
рівність усіх платників перед законом, єдиний підхід до встановлення податків 
та зборів.  

Зокрема, відповідно до п. 8.2 ПКУ до загальнодержавних належать 
податки та збори, що встановлені ПКУ і є обов’язковими до сплати на усій 
території України. Перелік загальнодержавних податків (ст. 9 ПКУ) не 
доповнено військовим збором.  

Важливою проблемою, на наш погляд є те, що не створено цільового 
фонду, в який би надходив військовий збір, так як даний платіж має цільове 
призначення. Процедура перерахування, використання та перевірки на 
доцільність використання в такому разі була б більш чіткою та прозорою.  

Оскільки для обчислення військового збору застосовується нарахований 
дохід як об’єкт оподаткування, а не база оподаткування, стає зрозумілим, що, 
розраховуючи військовий збір, не потрібно нарахований дохід у вигляді 
зарплати і винагород за ЦПД зменшувати на суми єдиного соціального внеску 
та податкової соціальної пільги. Об’єкт оподаткування не зменшується і на 
суму розрахованого ПДФО. Фактично здійснюється подвійне оподаткування 
доходів фізичних осіб. 

Невизначена ситуація щодо справляння військового збору суб’єктами 
підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. 

Оскільки пп. 165.1.36 ПКУ встановлено, що дохід фізичної особи – 
підприємця, з якого сплачується єдиний податок не включається до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, то відповідно фізичні 
особи – підприємці звільняються від нарахування та сплати військового  
збору. Цим самим закріплено різні підходи до оподаткування доходів  
фізичних осіб суб’єктів господарської діяльності залежно від режиму 
оподаткування.  

Існує ще одна загальна і найбільша проблема – наявність тіньової 
економіки в Україні. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні 
за даними Державної служби статистики України складав 37 % від обсягу 
офіційного ВВП у 2017 р. За таких умов військовий збір сплачують лише ті 
громадяни, які мають легальні доходи. Це призводить до підвищення 
податкового навантаження.  

Таким чином, на сучасному етапі функціонування податкової системи 
існує ряд проблемних питань стосовно ефективності справляння військового 
збору, які необхідно вирішувати на законодавчому та суспільному рівнях. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНИ 
Домрачев В. М.  

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,  
Третиник В. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 
In this paper a simple short-term model is constructed using linear regression. 

The factors which shape macroeconomic risks in Ukraine are analyzed. 
Моделювання динаміки факторів дозволяє провести аналіз та прогнозу-

вання макроекономічних ризиків в Україні, дослідити питання фінансової 
безпеки України, виявити загрози та основні напрями протидії їм завдяки 
посиленню законодавчої бази.  

Функціонування економічної системи забезпечують сукупність законів, які 
характеризують функціонування її складових та взаємодію цих складових між 
собою. 

Поточний стан економіки України характеризується присутністю великих 
ризиків, які пов’язані з невизначеністю динаміки багатьох макроекономічних 
параметрів. В багатьох розвинених країнах існують встановлені правила, які 
регулюють фінансові та економічні ризики. Зокрема, існують рекомендації 
МВФ стосовно обмеження розміру дефіциту платіжного балансу, у Європі 
обмежується рівень інфляції та дефіциту державного боргу. При проведенні 
монетарної політики більшість країн використовують концепцію, яка зараз 
зветься правилом Тейлора. Навпаки, український уряд та НБУ руйнують 
економіку.  

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 та аналіз динаміки основних макроекономічних ризиків 
дозволить покращити фінансову безпеку України, завчасно попереджати 
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можливі негаразди та провести необхідне вдосконалення методів регулювання 
діяльності банків в Україні. 

 
 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ 

Євтух Л. Б., Леочко О. М. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

This article examines with the trends of application of financial instrument in 
the fund market in Ukraine. Shortcomings of the circulation of financial instruments 
are revealed. 

Формування і використання фінансових ресурсів на фондовому ринку 
відбувається за допомогою фінансових інструментів. Їх різноманіття створює 
можливості для учасників ринку, забезпечує функціонування усіх складових та 
засвідчує рівень розвитку економіки країни. Тому визначення особливостей 
функціонування фінансових інструментів є актуальним, що зумовило обрання 
теми та сформулювало мету даного дослідження: визначення тенденції 
застосування фінансових інструментів на фондовому ринку в Україні. 

Зазвичай, під фінансовим інструментом розуміють будь-який контракт, 
результатом якого є створення фінансового активу одного суб’єкта і 
фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу іншого суб’єкта 
господарювання. Таким чином, фінансові інструменти у сукупності це 
фінансові активи та пасиви, які можна купувати та продавати на ринку і за 
допомогою яких здійснюється розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів.  

Найбільш повно термін «фінансові інструменти» розкрито у Стандарті 
бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [1]. Склад фінансових 
інструментів, що функціонують на фондовому ринку розкриває Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», у якому фінансові інструменти 
зазначено як «цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти 
грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти 
на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової 
ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні 
свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із 
зазначених фінансових інструментів, у т. ч. тих, що передбачають грошову 
форму оплати (курсові та відсоткові опціони)» [2]. 

Перелік і структура фінансових інструментів фондового ринку певним 
чином характеризує якість цього сегменту фінансового ринку, активність 
окремих учасників, характер проведених операцій. За даними Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом 2017 року 92,1% обсягу 
торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі зафіксовано з 
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державними облігаціями, обсяг торгів з облігаціями підприємств склав 2,97%, з 
акціями та деривативами відповідно по 2,45 % [3]. Для порівняння, у кризовий 
2008 рік найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на 
організаторах торгівлі було зафіксовано з облігаціями підприємств (43,99%) та 
акціями підприємств (31,30%), з державними облігаціями України обсяг торгів 
складав 22,64%; а уже у 2014 році 87,9% обсягу торгів зафіксовано з 
державними облігаціями України та лише 5,37% від загального обсягу 
біржових контрактів на організаторах торгівлі з облігаціями підприємств [3]. 

Таким чином, якісна структура фінансових інструментів на фондовому 
ринку в Україні погіршується, в обігу знаходяться переважно державні 
облігації України як інструмент реалізації боргової політики України. Акції 
підприємств та облігації підприємств мають обмежений доступ до біржових 
торгів або їх емітенти не виявлять відповідної активності. Отже, фондовий 
ринок, зокрема організована його частина, не повною мірою виконує стимулю-
ючої, перерозподільчої та регулюючої функцій, що погіршує інфраструктуру 
ринку. 
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КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ В КРАЇНАХ З ВИСОКИМ ДОХОДОМ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Кліпа І. А. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

For each given period of time, there is the following relationship between 
consumption and accumulation: 1) high growth rates are possible at relatively low 
growth rates of consumption but decrease when consumption grows faster than the 
economy; 2) in the periods of economic decline, the correlation between consumption 
and economic growth is amplified, and the rise is reduced. 

У міжнародній практиці (ООН, СБ, МВФ та ін.) країни діляться на країни з 
високим, середнім і низьким рівнем доходів. У Європі по відношенню до країн 
з високим доходом часто застосовується вираз країни ОЕСР (Організація 
економічного співробітництва та розвитку). У 2016 р. ВВП світу склав 75845 
млрд доларів, а населення 7442 млн осіб. Розподіл населення і доходу (ВВП) 
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між країнами за класифікацією ООН показує, що він є вкрай нерівномірним. 
Так, у 8,8% світового населення (група країн з низьким доходом) є у 
розпорядженні всього лише 0,5% доходу. У 75,2% населення групи країн із 
середніми доходами у розпорядженні – 35,5% ВВП. Нарешті, найбагатші 
країни, де проживає всього лише 16% світового населення, мають у своєму 
розпорядженні 64% світових доходів [1]. При такій колосальній різниці не 
може бути єдиного підходу до вирішення соціальних (споживчих) та 
інвестиційних завдань. У табл. 1 наведено динаміку РКП (витрати кінцевого 
споживання) по вищезгаданим групам країн. 

Таблиця 1 
Витрати кінцевого споживання в країнах з низьким, середнім  
і високим рівнем доходів за 2000–2016 рр. [2], млрд доларів 

Країни  
з рівнем доходів 

2000 рік 2016 рік 

РКП ВВП 
РКП в % 
до ВВП 

РКП ВВП 
РКП в % 
до ВВП 

низьким  
середнім  
високим  
Світ 

108,1 
4 356,6 
21021 

255 06,1 

112,7 
5 860,5 
27 585,6 
33 566,6 

95,9 
74,3 
76,2 
75,9 

364,8 
18 177,6 
37 828,5 
56 350,6 

402,5 
26 897,1 
48 557,5 
75 845,1 

90,6 
67,6 
77,9 
74,3 

 
З даних таблиці видно, що в даний час в світі існує така тенденція: в 

країнах з низьким доходом рівень кінцевого споживання, як правило, близький 
до ВВП, а часто перевищує його. У цих країнах, як правило, немає середнього 
класу, зміни носять революційний, повстанський характер, витрати на науку і 
технології відсутні, фінансова система централізована в комерційних банках, в 
активах банків домінують споживчі кредити, в діяльності ЦБ переважає 
політика таргетування цін, імпорт перевищує експорт, а платіжний баланс 
негативний. У країнах з високим рівнем доходу РКП становить близько 78% 
ВВП. Опорою еволюційних політико-економічних змін в цих країнах є середній 
клас. Тут витрати на науку і технології становлять від 2 до 3 відсотків ВВП (в 
середньому 2,5%), фінансова система диверсифікована і практично рівномірно 
розподілена між комерційними банками, інвестиційними та пенсійними 
фондами, в активах фінансової системи спостерігається збалансованість між 
інвестиційними і споживчими кредитами, в діяльності ЦБ переважає політика 
збільшення емісійного доходу, імпорт перевищує експорт, а різниця 
фінансується за рахунок емісії валюти. 

Країни із середнім рівнем доходу, на перший погляд, здавалося б повинні 
бути розташовані у середині між країнами з вищими і нижчими доходами. Але 
справа у тому, що в глобальному світі, на початку 21-го століття, ці країни 
споживали від 67 до 74% ВВП. Решта зберігалась, накопичувалась і 
інвестувалась. При цьому за 2000–2016 рр. відсоток кінцевого споживання 
різко впав: з 74,3% до 67,6%. Ці країни на науку і технології витрачають від 
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0,15 до 1,5% ВВП, у портфелі комерційних банків та інвестиційних фондів 
левова частка припадає на фінансування інвестицій, багато хто з них надають 
перевагу політиці контрольованого (регульованого) обмінного курсу. У 
найбільш яскравих представників цієї групи (Китай, Індія, Бразилія) відсутня 
загальна державна пенсійна система, що вивільняє (економить) суттєві кошти 
на інвестиції та розвиток. У підсумку в цих країнах РКП істотно нижче: у Китаї 
РКП становить лише 53,4%. Цій країні вдається половину суспільного продукту 
направити на накопичення і інвестиції. 

Ми провели аналіз взаємозв’язку між витратами кінцевого споживання та 
економічним зростанням для Японії (1961–1990 рр.), Південної Кореї (1963–
1992 рр.) та України (1991–2015 рр.). При цьому були розраховані коефіцієнти 
кореляції як на весь термін (Японія – 0,8508, Південна Корея – 0,8588, Україна 
– 0,8338), так і на окремі відрізки терміну з урахуванням швидкого зростання на 
початковий період спостережень (для України, на жаль, практично 
безперервно, з деякими винятками, переважають негативні або низькі темпи 
економічного зростання). Таким чином, вийшли наступні дані: для Південної 
Кореї, де найактивнішими роками реформування економіки вважаються  
1963–1993 рр., кореляція становить 0,6783. Це означає, що в періоди швидкого 
зростання економіки темпи зростання витрат кінцевого споживання необхідні, 
але, в цілому, меншою мірою, ніж в періоди застою або повільного зростання. 
За 1994–2016 рр. кореляція між РКП і економічним зростанням склала 0,9549. 
Не випадково, що за цей період середньорічні темпи економічного зростання 
знизилися в три рази. Для України кореляція між РКП та економічним 
зростанням за 1991–1999 рр. (роки спаду економіки) склала 0,5458. За 2000–
2008 рр. кореляція була негативною – (-) 0,1509. І, нарешті, в період кризи 
(2009–2016 рр.) вона склала 0,9192. В Японії в період швидкого економічного 
зростання (1973–1990 рр.) кореляція між цими показниками склала 0,7602, далі 
за 1991–2009 рр. – 0,7645 з істотним уповільненням темпів економічного 
зростання і, нарешті, за 2010–2016 рр. коефіцієнт кореляції підвищився і склав 
0,7884. При цьому темпи економічного зростання стали найнижчими за 
зазначений період спостереження. 

Таким чином, взаємозв’язок між витратами кінцевого споживання і 
економічним зростанням носить циклічний характер: при дуже низьких і 
середніх значеннях коефіцієнта кореляції спостерігаються порівняно високі 
темпи економічного зростання, при низьких і дуже високих значеннях – темпи 
зростання падають. Це означає, що, на кожен даний період часу існує 
наступний зв’язок між споживанням і накопиченням: 1) високі темпи 
економічного зростання можливі при порівняно низьких темпах зростання 
споживання, але знижуються, коли споживання зростає швидше економіки;  
2) в періоди економічного спаду кореляція між споживанням і економічним 
зростанням посилюється, підйому – зменшується. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
The development of international financial business, in particular, international 

insurance, is characterized by certain integration processes (mergers, acquisitions, 
concentrations). All these processes have a direct impact on the prospects of 
domestic insurance business. 

На сучасному етапі розвитку для страхового бізнесу у світі характерні 
процеси глобалізації, інтеграції та консолідації. Участь кожної країни у таких 
процесах є результатом тривалого історичного розвитку національної 
економіки і світового господарства. Як результат: 

1. Посилюється концентрація капіталу через злиття й поглинання страхо-
вих, страхових і перестрахувальних компаній, що призводить до формування 
транснаціональних страхових підприємницьких структур. Це підтверджують 
такі дані: за 7 років, починаючи з 1990 р. загальна кількість страхових компаній 
в Європейському Союзі зменшилась на 1283 компанії. Активізація процесів 
концентрації пояснюється загостренням конкурентної боротьби між страхо-
вими компаніями, зростанням вимог щодо забезпечення платоспроможності та 
виконання зобов’язань унаслідок виникнення збитків великих розмірів. Нині 
зростає експансія транснаціональних страхових груп із країн ЄС («Allianz», 
«AXA», «Generali» «Grawe», «SEB», «ING») на національні ринки Чехії, 
Угорщини, Словакії Румунії тощо. Такі процеси консолідації будуть харак-
теризувати міжнародний рух страхового капіталу у найближчій перспективі. 

2. Відбувається концентрація між перестраховими компаніями шляхом 
злиття чи поглинання. Європейські перестраховики є лідерами у світовій 
страховій системі: на десять компаній припадає 60% усіх зібраних премій. 
Такими лідерами є: «Hannover Re», «Munich Re», «Paris Re», «SCOR», «Swiss 
Re». Перестрахові компанії стають необхідною складовою глобального бізнесу, 
які мінімізують ризики неплатоспроможності страхових компаній у результаті 
виникнення природних катастроф чи настання неочікуваних подій, що 
приводять до суттєвих втрат. За наслідками кризи 2008–2009 рр. перестрахові 
компанії у країнах ринкової економічної системи зберегли свої позиції як без 
допомоги урядів низки країн, так і без додаткового вливання капіталів.  
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3. Розширюється доступ іноземних страхових компаній на засадах, 
передбачених регіональними інтеграційними угодами та вимогами. Країни 
ринкової економіки допускають на свою територію філії компаній-нерезидентів 
з певними обмеженнями та з урахуванням територіальних, культурних та 
історичних зв’язків. Так, у Німеччині активно здійснюють діяльність філії 
швейцарських страхових компаній, французькі страхові компанії активно 
представлені у Бельгії. У таких країнах як Канада, Японія, Швеція, Швейцарія, 
США для функціонування філії, страховик-нерезидент має внести депозит. У 
Данії, Італії, Іспанії вимоги до платоспроможності страхових компаній та філій 
страховиків-нерезидентів ідентичні. Деякі країни (Австрія, Нідерланди) 
дозволяють діяльність філій, тільки якщо відповідні країни також дозволяють 
працювати на їхніх територіях філіям інших країн. З 1994–2003 рр. ринкова 
частка іноземних страхових компаній життя активно зростала, особливо у 
Японії, Великій Британії та США. Незмінною така частка є у Німеччині та 
Нідерландах. Купівля страхової компанії є найпоширенішим шляхом 
проникнення страхового капіталу на іноземний ринок.  

4. Активізується концентрація на ринку страхових посередників, що 
призводить до появи міжнародних страхових брокерів. Такі процеси почали 
відбуватися у 1998 р., коли американський страховий брокер Marsh&McLennan 
придбав двох англійських – Sedjwick та Jonson&Higgins, інший американський 
страховий брокер AON – в цьому ж році придбав європейських брокерів 
Alexander&Alexander, Bain Hogg, Minet. 

Отже, у сучасних умовах міжнародні інтеграційні процеси у страховому 
бізнесі проявляється через процеси злиття, поглинання страхових, пере-
страхових компаній, банківських установ та страхових посередників. 

 
 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ  
ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВАЛОВИХ ТА ЧИСТИХ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ 

Назаров М. О. 
Інститут банківських технологій та бізнесу  
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The analysis of the dynamics was carried out and the main trends were revealed 
for the change of cargo insurance in terms of gross and net insurance premiums. The 
constructed exponential trend lines allow predicting the growth of the analyzed 
indicators. 

Попередній огляд спеціальних джерел, зокрема статистичних, щодо 
формування показників про страхування вантажів в Україні засвідчив суттєву 
обмеженість інформації за цим напрямом. Зокрема, статистичні дані 
формуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
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сфері ринків фінансових послуг, щоквартально в цілому для страхового рику 
України, з деталізацією за видами страхування (в тому числі страхування 
вантажів та багажу) таких показників: валові страхові премії та чисті страхові 
премії за договорами страхування. У той же час, інформація про рівень чистих 
страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування наводиться 
без деталізації для страхування вантажів та багажу. Аналітична інформація 
щодо страхування вантажів, зокрема з урахуванням географічної сегментації на 
теперішній не узагальнюється, що унеможливлює побудову трендових ліній 
для страхування вантажів у інтегрованих транспортних коридорах для 
українського ринку страхування. Проведений на підставі статистичних даних 
[1] аналіз результатів діяльності вітчизняного страхового ринку в частині 
страхування вантажів за період з 2009 року по 31.09.2017 року дозволяє 
констатувати наступне. Сучасний страховий ринок України характеризується 
поступовим збільшенням долі валових страхових премій за страхуванням 
вантажів в загальному обсязі страхових премій з 5,63% в 2009 році до 12,44% – 
в 2016. Експоненційна лінія тренду, побудована для валових страхових премій, 
свідчить про поступове зростання долі таких премій в загальній сумі страхових 
премій на ринку України. При цьому, доля чистих страхових премій за цим 
видом страхування за аналізований період зменшилась з 6,02% в 2010 році та 
4,78% – в 2016. Це може свідчити про підвищення оцінок щодо рівня ризиків у 
страхуванні вантажів в Україні, та, як наслідок, збільшення операцій з 
перестрахування. Експоненційна лінія тренду для чистих страхових премій зі 
страхування вантажів демонструє тенденцію до збереження цього тренду. 

Подальший аналіз динаміки валових та чистих страхових премій за 
страхуванням вантажів за 2009 р. – 9 кв. 2017 р. підтверджує попереднє 
припущення. Так, динаміка валових страхових премій з страхування вантажів в 
Україні за 2009 р. – 9 кв. 2017 р. характеризується нестабільністю з найбільшим 
падінням до 1060,2 млн грн у 2012 році та подальшим поступовим зростанням 
до 4374,6 млн грн станом на 31.12.2016 року.  

При цьому, ситуація відносно чистих страхових премій за аналогічний 
період принципово відрізняється: спостерігається стабільне зростання цього 
показника (за винятком 2014 р.) з 801,7 млн грн до 1264,2 млн грн в 2016 році.  

Експоненційні лінії тренду, побудовані для валових та чистих страхових 
премій за страхуванням вантажів в Україні підтверджують окреслену динаміку 
та дозволяють прогнозувати зростання аналізованих показників. 

Аналізуючи загальну структуру чистих страхових премій за 9 місяців 
2016–2017 рр. слід зазначити наявність негативної динаміки за страхуванням 
вантажів та багажу (доля зменшилася з 4,8% до 3,6% ).  

Цікавим є факт, що при загальному позитивному тренді в цілому та за 
переважною більшістю видів страхування, негативні темпи приросту за 
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аналізований період продемонстрували страхування вантажів та багажу  
(-16,9%), страхування кредитів (-51,5%), страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ (-11,2%) та страхування фінансових ризиків (-7,6%).  
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The state of the cloud computing market and the need for its development for 

business needs described in this article. The mentioned positive tendencies of 
development of this market in Ukraine. 

Сьогодні хмарний бізнес активно розвивається у всьому світі. У 2015 р. 
журнал Time назвав хмарні обчислення (cloud computing) «найважливішою 
новою технологією в десятиліття», а дослідження «Форбс» показали, що в 
США близько 3,9 мільйона загалом, а в сфері IT – майже 400 тисяч робочих 
місць, які потребують навичок роботи в хмарах. У своєму звіті Cloud Computing 
2017 компанія Insider заявила, що 67% компаній у 2015 році використовують 
хмарне рішення для певної частини свого бізнесу, що на 19% більше, ніж 
попередній рік [1]. 

Аналітичне агентство Gartner повідомляє, що світовий ринок хмарних 
послуг в 2016 р. показує зростання (рис. 1) [2], зокрема лише на оплату послуг 
публічних хмар світові компанії витрачають 204 млрд дол., що на 16,5% 
більше, ніж торік [3].  

 
Рис. 1. Дослідження Gartner світового ринку хмарних послуг за їх видами  

(IaaS – інфраструктура як послуга, SaaS – програмне забезпечення як послуга,  
PaaS – платформа як послуга)  

Інша міжнародна дослідницька і консалтингова компанія IDC оцінює обсяг 
сегмента 2016 року в 141 млрд дол., але говорить про зростання на рівні 19,4%.  
У той же час обидва аналітичних агентства стверджують, що світовий сегмент 
обсягів буде продовжувати зростати за всіма основними напрямками, що буде 
пов’язано не тільки з процесом міграції ІТ-інфраструктур в хмари, але і з тим, 
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що для більшої кількості компаній потрібні такі інструменти, як елементи 
штучного інтелекту, глибока аналітика, робота з «великими даними» і 
платформи для «Інтернету речей». Такі сервіси простіше отримаєте від хмар, 
ніж розгортати самостійно [3]. 

Україна також не є виключенням: це один з небагатьох сегментів ІТ, де 
наша країна йде в ногу з світовими тенденціями. Складна економічна ситуація 
сама по собі стимулює зростання ринку та впровадженню інновацій, зокрема 
відзначається швидкий розвиток бізнесу по продажах хмарних сервісних 
послуг. Українські компанії шукають способи економії на інфраструктурі та 
програмному забезпеченні, а також прагнуть легко масштабувати свої ресурси. 

У той час як загальний стан українського внутрішнього ІТ-ринку в останні 
кілька років постійно погіршувався (лише наприкінці 2016 року намітилося 
стабілізація та невелике зростання), хмарний сегмент рухався тільки догори (в 
2016 році обсяг цього сегмента досяг 13,6 млн дол. (за результатами 
опитування українських компаній, які самостійно надають cloud-сервіси в 
країні та/або є партнерами світових сервіс-провайдерів), що майже на 35% 
більше, ніж результат 2015 р. 

При цьому зростання за різними видами послуг був нерівномірним. Якщо 
сегмент IaaS виріс на 30% (до 8,7 млн дол.), то SaaS – на 72% (4,3 млн дол.), а 
частка PaaS скоротилася, але це не має істотного впливу на місцевий ринок, 
оскільки сьогодні ця частка займає не більше 3,5%. Якщо розглядати сегмент у 
контексті розподілу різних типів послуг, то за підсумками року домінує IaaS, на 
який пришлось 64% ринку, SaaS, незважаючи на глобальні тенденції, поки що 
відстає, хоча український ринок cloud-сервісів росте дуже високими темпами 
[4]. 

На українському ринку поінформованість про хмарні рішення показує 
стабільний ріст, зокрема рівень заповнення вітчизняних центрів обробки даних 
(ЦОД) збільшився до рекордних 72%. Варто відзначити, що згідно з 
дослідженнями, проведеними компанією IDC спільно й на замовлення компанії 
De Novo, серед найбільш значимих переваг, одержуваних завдяки викорис-
танню хмарних технологій, українські користувачі відзначають: 1) підвищення 
доступності ІТ (50% опитаних); 2) зниження витрат (48%); 3) забезпечення 
гнучкості та масштабованості ресурсів (44%). Серед опитаних (а це  
ІТ-керівники та керівники ключових бізнес-підрозділів українських компаній) 
39% орендують хмари провайдерів, 36% створюють гібридну інфраструктуру, 
яка включає в себе потужності приватної хмари й орендовані хмарні 
потужності. Тих, хто використовує власні потужності для створення хмарної 
інфраструктури менше – 25% [4]. 

На думку дослідника Дейва Еванса до 2020 р. третина усіх даних 
зберігатиметься в хмарних обчислювальних середовищах («мудрих хмарах») 
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або передаватиметься через них [5] і ці інноваційні технології якісно змінять 
наш світ як в близькій, так і в далекій перспективі.  

 
Список використаних джерел 
1. Universities are the pipeline to fill growing cloud computing jobs [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.geekwire.com/sponsor-post/universities-pipeline-fill-growing-
cloud-computing-jobs. 

2. Кириллов И. Украинский рынок облачных сервисов-2016: заграница наступает?  
/ И. Кириллов // Сети и бизнес. – 2017. – № 3. – С. 24–32. 

3. Кириллов И. Облака и дата-центры в Украине: итоги 2017 / И. Кириллов // Сети и бизнес. 
– 2017. – № 6. – С. 36–45. 

4. Національний оператор хмарних технологій De Novo і компанія IDC представили 
підсумки щорічного дослідження ринку хмарних сервісів України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : https://ua.gecid.com/news/de_novo_i_idc_itogi_issledovaniya. 

5. Evans D. 10 technologies that will change the world in the next 10 years [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.networkworld.com/article/2179278/lan-wan/10-
technologies-that-willchange-the-world-in-the-next-10-years.html. 

 
 

НОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ –  
ІНДЕКС ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Пухир С. Т., Курчаба С. В.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Introduction of the integral index of inclusive development of the region as an 
alternative to the gross regional product per capita. 

Враховуючи стратегічну мету інтеграції України до складу європейського 
співтовариства, яка вимагає досягнення країною відповідних стандартів як в 
економічній та соціальній сферах, так і в можливості розвитку особистості, а 
також з метою визначення більш реального стану щодо рівня диференціації 
соціально-економічного розвитку регіонів та реального рівня якості життя 
людей, доцільно запровадити інтегральний індекс інклюзивного розвитку 
регіону як альтернативу показника валового регіонального продукту на одну 
особу. На відміну від міжнародної методології розрахунку «Inclusive 
Development Index» пропонуємо проводити розрахунок індексу інклюзивного 
розвитку регіону «ІІРР» за наступними показниками, адаптованими до 
національних умов, передусім до національної статистичної бази, що 
забезпечувало б обґрунтованість порівнянь соціально-економічного розвитку 
окремих регіонів, як от: 

• валовий регіональний продукт на одну особу, грн; 
• валовий регіональний продукт на одного зайнятого працівника на 
підприємствах регіону (продуктивність праці), грн; 

• обсяг реалізованої продукції на одного зайнятого працівника на 
підприємствах регіону, грн; 

• рівень зайнятості населення за методологією МОП у регіоні, %.  
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Ці показники об’єднуємо у блок «Зростання та розвитку». 
До другого блоку «Інклюзивність» пропонуємо:  
• наявний дохід у розрахунку на одну особу в регіоні, грн; 
• середня очікувана тривалість життя у регіоні, років; 
• рівень бідності в регіоні за відносним критерієм, %. 
До третього блоку «Рівність між поколіннями» доцільно включити: 
• викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тон; 
• співвідношення в регіоні населення працездатного віку до загальної 
кількості населення; 

• рівень охоплення в регіоні загальною середньою освітою дітей 
шкільного віку. 

Для визначення місця кожного регіону на універсальній шкалі, яка 
дозволяє виконувати методологічно коректні співставлення за індексом 
інклюзивного розвитку регіону, так і за кожним з трьох індексів окремих 
блоків, необхідно спочатку звести кожен окремий показник до певного 
узагальнення – шкали, адже визначені показники мають різні виміри. Для цього 
використовуємо шкалу від 1 до 7 (де 1 – найгірший варіант, 7 – найкращий). 
Запропоновано під час презентації «Inclusive Development Index» на World 
Economic Forum у січні 2018 року.  

Упродовж 20 останніх років багато зарубіжних експертів висловлюють 
позицію, що характеризувати розвиток країни за показником ВВП на одну 
особу на сучасному етапі розвитку є недостатнім. Важливо, як ВВП 
розподілено серед цього населення, чи є в країні середній клас, як розвивається 
свобода слова, який рівень освіти, яка система освіти, тривалість життя, яка 
система охорони здоров’я, динаміка розвитку країни тощо. Існує необхідність 
більш соціально-інклюзивного підходу до генерації економічного зростання. 
Проте, саме інклюзивний розвиток залишається сьогодні в першу чергу метою, 
яку намагаються досягти.  

Інклюзивність означає те, що більшість членів суспільства відчувають на 
собі результати економічного зростання. Саме слово «інклюзія» (від англ. 
inclusion – включення) означає процес збільшення ступеня участі всіх громадян 
в соціумі [1, 2]. 

Світовий Економічний Форум (World Economic Forum) розраховує 
композитний індекс, який ранжує країни на основі їх комбінованих показників 
індексу інклюзивності розвитку (IDI). Цей новий глобальний індекс має більш 
комплексний зміст відносного стану економічного розвитку в порівнянні із 
загальноприйнятими рейтингами на основі ВВП на одну особу. 

За підрахунками ВРП на одну особу по Україні у 2016 році в лідерах 
визначаємо м. Київ (161,04 тис. грн), Полтавська (66,59 тис. грн), 
Дніпропетровська (65,57 тис. грн), Київська (61,19 тис. грн), Запорізька (49,65 
тис. грн) області та за індексом інклюзивного розвитку регіону серед лідерів є 
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м. Київ (6,04), Харківський (3,96), Київський (3,94), Івано-Франківський (3,91), 
Миколаївський (3,89) регіони. Отже, лише два регіони входять до лідерів за 
обома узагальнюючими показниками, це м. Київ і Київська область. 

Аналіз даних інклюзивного розвитку показує доцільність створення даного 
індексу, адже він може показати багато переваг та прогалин в економіці 
кожного регіону. На сьогодні є дуже важливо підтримувати кожен показник 
хоча б на рівні попереднього року. А після стабілізації політичної та військової 
ситуації в країні необхідно переглянути недооцінені можливості кожного 
регіону щодо задоволення потреб населення та економіки в цілому.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 
Прохоренко В. П. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The context of the interpretation of these concepts in thematic exposition, use in 

scientific research is given. The experience of using the systems of assessing the 
financial stability of the financial sector, which are actively introduced in many 
countries of the world, is generalized.  

Упродовж останніх десятиліть спостерігається значна нестабільність 
розвитку фінансового сектору загалом, що спричиняє хиткість фінансових 
систем багатьох країн світу. Це пояснюється не тільки зовнішніми чинниками, а 
й внутрішніми проблемами їх становлення. Так, фінансова криза 2007–2008 рр. 
виявила недоліки у методології раннього виявлення, прогнозування та поперед-
ження кризових явищ, виявлення зовнішніх та внутрішніх проблем та недоско-
налості виявлення диспропорцій фінансового сектору країни [1, с. 134–135].  
В Україні вибір оптимальної моделі досягнення фінансової стабільності, 
визначення відповідного механізму, технології для реалізації поставлених 
завдань часто відбуваються без об’єктивної оцінки наслідків запровадження 
економічних перетворень і забезпечення ефективності функціонування 
фінансового сектору. Хоча Національний банк України запровадив систему 
оцінки фінансової стійкості й запобігання фінансовим кризам кілька років тому 
(мікропруденційний аналіз банківської системи, аналіз макроекономічних 
процесів тощо), проте й досі немає досконалої координації й узагальнення 
результатів діяльності усіх сегментів фінансового сектору, що істотно знижує 
ефективність прийнятих рішень щодо регулювання їх діяльності. 
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Відмітимо, що важливим критерієм оцінювання економічної ефективності 
стратегії розвитку фінансового сектору є її відповідність змінам факторів 
зовнішнього середовища; рівень внутрішньої збалансованості між довгостро-
ковими цілями; заходами, що пропонується для їх досягнення (стратегічними 
ініціативами) та цільовими показниками. 

Серед особливостей побудови системи оцінювання економічної ефектив-
ності стратегії розвитку фінансового сектору є те, що тут варто враховувати 
рівні оцінювання, які повинні відповідати довгостроковим цілям стратегії з 
урахуванням макро-, мезо- і мікрорівнів фінансового сектору України. Тобто 
необхідна ієрархія показників різних рівнів деталізації залежно від характеру 
завдання та цілі. 

Використання методологічного підходу, що базується на використанні 
багаторівневої системи оцінок пояснюється не лише розширенням на кожному 
рівні множини фінансових інституцій, цілей, критеріїв оцінювання, а й 
наявність значної множини факторів, що на різних рівнях впливають на 
результат реалізації стратегії розвитку фінансового сектору. Так, на мікрорівні 
аналізу варто враховувати, що фінансовий сектор умовно можна розділити на 
державний, корпоративний та приватний, а також не усі фінансові інституції є 
контрольовані урядом. Таким чином, вплив факторів на ефективність буде 
різним, що дозволить сформувати множину різних оцінок. Перехід на вищий 
рівень включатиме в оцінювання дію факторів мезо- та макросередовища.  

Отож, цілі оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку 
фінансового сектору повинні відображати її призначення та бажані кінцеві 
результати діяльності. Що стосується саме цілей оцінювання економічної 
ефективності стратегії розвитку фінансового сектору, то їх необхідно 
розрізняти з урахуванням макро-, мезо- і макрорівнів фінансового сектору та за 
рівнем деталізації на: 

1. Головні цілі. Головною ціллю є одержання достовірної інформації щодо 
економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору. 

2. Часткові цілі. Часткові цілі виражають одержання даних щодо 
економічної ефективності різних напрямів реалізації стратегії розвитку 
фінансового сектору. 

3. Елементні цілі. Елементні цілі виділяються для встановлення даної 
ефективності на рівні окремих заходів, етапів реалізації стратегії розвитку 
фінансового сектору чи на рівні фінансової інституції.  

Також, оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінан-
сового сектору може проводитися за двома напрямами:  

– оцінка вироблених конкретних стратегічних варіантів для визначення їх 
придатності, реалістичності, послідовності і прийнятності для розвитку 
фінансового сектору;  

– порівняння результатів реалізації стратегії з рівнем досягнення цілей.  
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Підсумовуючи, зазначимо, що пріоритети розвитку фінансового сектору є 
цілісною системою економічних цілей на довгострокову перспективу з 
урахуванням національних економічних інтересів та соціально-економічних 
потреб економічної системи, від якої безпосередньо залежить економічна 
ефективність стратегії розвитку фінансового сектору.  

Найбільш важливим моментом у процесі оцінки економічної ефективності 
стратегії розвитку фінансового сектору є вибір критеріїв оцінки, які можуть 
використовуватись ще на стадії вибору стратегії або ж вже етапі оцінки 
результатів її реалізації. Існує безліч характеристик, проте для стислості можна 
визначити лише: послідовність, узгодженість, здійсненність, спадкоємність.  

Найважливішою функцією стратегії є забезпечення узгодженості діяль-
ності усіх сегментів фінансового сектору, а також це стосується взаємо-
узгодженості довгострокових цілей, заходів та етапів реалізації стратегії. 
Основна проблема полягає в тому, чи може стратегія втілюватися в життя за 
рахунок наявних у розпорядженні ресурсів. Функції системи оцінювання 
економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору виражають її 
прикладну значущість, що дає підстави оцінити напрям і можливості 
практичного застосування системи оцінки, а також зосередити увагу на 
потрібних перевагах. 
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ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ 
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  

В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ 
Сльозко Г. О. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The article describes the main problems that restrain the processes of the 

investment climate and identify the potential directions for their solution. The main 
motivational components of the behavioral model of the population are determined in 
order to increase the interest and inclination to invest in trust through management. 

На сучасному етапі розвитку економіки України інвестиційна політика 
продемонструвала неспроможність в залучені капіталу достатнього для 
вирішення фінансових «розривів» в економіці. Поточна ситуація виникла 
внаслідок неспроможності за більш ніж двадцятирічний період незалежності 
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країни сформувати власні портфельні рішення та моделі, які повинні бути 
адаптовані під внутрішній клімат країни.  

Підтвердженням вищевказаного свідчать дані Держстату, в Україну за 
перше півріччя 2017 року іноземні інвестиції не досягли рівня 2015 року  
(рис. 1). 

 

. 
 

Рис. 1. Динаміка обсягів іноземних інвестицій в Україні 
 
В цей ж період за рахунок переказів фізичних осіб – заробітчан, які мають 

офіційне працевлаштування за кордоном, річний притік грошових коштів 
мігрантів в Україну, що становить 7–9 млрд дол. США, і саме це дозволило 
зберегти курс національної валюти від знецінення в 2017 році, коли 
спостерігалося зниження обсягів залучення зовнішніх інвестицій. Доповненням 
до дестабілізації економіки в країні стала агресивна політика щодо закриття 
фінансових установ – банків (за період 2013–2017 року закрито – 50, в стадії 
ліквідації – 87) та посилення контролю за валютними операціями.  

В ситуації спаду активності ринку, державні регулятори застосовують 
інструменти кредитування з метою активізації інтересу до розвитку бізнес-
сектору. На жаль, за останні чотири роки кредитний портфель залишився на 
рівні незмінного і становить в обсязі ВВП – 6,1%, а в ЄС сягає 35%.  

Так в свій час зміна та розвиток концепції довірчого управління дали змогу 
в США уникнути глобальної економічної кризи з 1920 по 1929 рр. та збільшити 
обсяг інвестиційних коштів на 60%. Після чого такий тип управління набув 
популярності в США, Великобританії та Німеччині, а вже з 50-х років XX ст. – 
став розповсюдженим у країнах, які на сьогодні формують «десятку» самих 
впливових країн (США, Великобританія, Швейцарія, Японія і т. д.).  
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В науковій літературі зустрічається інтерпретації поняття «довірче 
управління», зокрема в США прижилось визначення таких відносин як 
трастових (від слова «trust», що означає від англ. «довіра»), або ж фідуціарних 
відносин («fiducia» – це перенесення права власності на активи на довірену 
особу, яка в той же час зобов’язалася повернути ці активи, після того, як буде 
досягнута мета сторін [1]. Можуть зустрічатись різні модифіковані конструкції 
даного методу управління в залежності від напрямку реалізації (наприклад, в 
Німеччині залучення інвестицій в будівництво відбувається через будівельно-
ощадні каси і т. д.). З цього можна зробити висновок, що дана форма 
управління не має регламентованої процедури реалізації, але носить 
уніфіковані ознаки і принципи та вважається поширеною формою управління 
інвестиційним капіталом.  

В основі юридичного аспекту визначення «довірчого управління» в Україні 
врегульоване щодо управління майном згідно глави 70 Цивільного кодексу 
України (ЦК) та Законами України «Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»  
№ 978-IV від 19.06.2003 р. та іншими законодавчими і підзаконними нормативно-
правовими актами. Важливо зазначити, що ЦК України містить загальні 
положення про договір управління майном: поняття, умови, відповідальність 
сторін, підстави і наслідки припинення цього договору тощо. Трактуючи ЦК та 
нормативні документи: «довірче управління» це коли «за договором управління 
майном одна сторона (установщик) передає другій стороні (управителеві) на 
певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату 
здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника 
управління або вказаної ним особи (вигодонабувача)» [3].  

Незважаючи на активну полеміку вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 
визначення та наповненості терміну «довірчого управління» в частині майна, 
інвестиційних активів (серед яких Н. Дихта, М. В. Ясус, З. Е. Беневоленська та 
ін.), законодавчо процеси не є врегульованими.  

В Україні діяльність з управлінням капіталу можуть здійснювати компанії 
з управління капіталом (КУА), інститути спільного інвестування, фонди 
банківського управління і т.д. В 2017 році НБУ посилив вимоги до діяльності 
банків, які є управителями фондів фінансування будівництва (ФФБ) та 
здійснюють операції з довірчого управління. Відтак банк набуває статус 
спеціалізованого банку, якщо обсяг операцій за договорами довірчого 
управління становить 50 і більше відсотків сукупних активів банку. Окрім 
цього, розширились вимоги до переліку обов’язкових внутрішніх нормативних 
документів (процедур), які регулюють їх діяльність.  

Зацікавленість зі сторони регуляторів спровокована об’ємом портфелю, що 
припадає на фонди фінансування будівництва в загальному інвестиційному 
портфелі – 25 % інвестованого капіталу ринку нерухомості.  
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Використовуючи банк, як посередника для контролю за дотриманням 
цільового призначення використання коштів та необхідності дотримання 
юридичних вимог, економічний сектор має можливість відродити довіру 
населення до інвестування коштів не лише для будівництва нерухомості, а для 
модернізації, розширення певних стратегічних підприємств (галузей) країни.  

Вагомими факторами для участі населення в розвитку даної форми 
управління є: 

• можливість отримання доходу вищого за пропонований відсоток 
банківського депозиту; 

• розвиток національних підприємств; 
• соціальний характер. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВИПЛАТ  
ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

Танчак Я. А. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The basic problem and factors influencing the development of the insurance 
market and investigated the importance of the insurance guarantee fund, its role in 
the Ukrainian economy and the importance of reinsurance companies. 

Страховий сегмент фінансового ринку відіграє вагому роль в економіці 
кожної країни. Однак, на сьогодні, рівень розвитку вітчизняного ринку далеко 
не європейський. Адже, відчуває сильну дію факторної системи, яка й 
унеможливлює його ефективне функціонування. Зокрема, до основних чин-
ників впливу на розвиток ринку страхування можна віднести: 

• недосконала нормативно-правова база, 
• політична ситуація в країні, 
• економічні показники, 
• міжнародні зобов’язання, 
• державна політика. 
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Проте, основною причиною нерозвиненості цього сегменту фінансового 
ринку являється недовіра суспільства до страхових компаній, особливо, коли це 
стосується страхування життя, де договори необхідно укладати на 10, 20, 25 чи 
більше років. Страх населення, не гарантованість, невизначеність та невпевне-
ність в тому, що за такий довгий період страховик зможе своєчасно та в повному 
розмірі здійснити виплату. Тому, більшість українців надає перевагу інвес-
туванню тимчасово вільних коштів у відкриття депозитів, а ніж купівлю страхо-
вих полюсів, аргументуючи це тим, що банк має Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб, який зможе здійснити відшкодування вкладів в сумі 200 000 грн.  

Постає питання: «Чому ж досі не створено Фонду гарантування вкладів 
страхувальників, якщо не гарантованість являється однією з основних причин 
того, що ринок страхування України не розвивається?». Насправді, це питання 
вже обговорювалось Кабінетом міністрів України, навіть, було розроблено 
проект Закону України «Про Фонд гарантування страхових виплат за 
договорами страхування життя» № 0958, де передбачався розмір вступного 
внеску на рівні 20 тис. грн або на рівні 1% розміру статутного капіталу – за 
аналогією з Фондом гарантування внесків фізичних осіб, де вступний внесок 
також становить 1% зареєстрованого статутного капіталу. Регулярні внески, 
згідно із законопроектом, пропонується встановити на рівні 0,4% від суми 
валових страхових премій, одержаних учасником Фонду за звітний період [1]. 
Однак, його так і не ухвалено. В багатьох країнах світу такий Фонд повноцінно 
функціонує вже багато років, зокрема в: США, Німеччині, Франції, Польщі, 
Англії та інших, однак, на жаль, не в Україні. Як бачимо, на сьогодні дана 
проблема залишається актуальною. 

Так, з року в рік все більше страхових компаній Нацкомфінпослуг 
позбавляє ліцензій через шахрайські чи інші неправомірні дії, що призводить до 
втрати вкладів страхувальників. Наприклад, минулого року найбільш гучним і 
несподіваним стало зникнення з ринку Публічного акціонерного товариства 
«Українська страхова компанія «Гарант-Лайф». 1 листопада 2016 року 
Нацкомфінпослуг своїм розпорядженням № 2799 анулювала ліцензію цього 
страховика на здійснення страхової діяльності. Дане рішення було винесено за 
результатами позапланової виїзної перевірки діяльності страховика, в ході 
якого інспекційна група встановила факт відсутності даної компанії за її 
місцезнаходженням. 

Іншими словами, на очах української громадськості стався ще один 
кричущий факт шахрайства на ринку фінансових послуг, в результаті якого 
обдуреними виявилися тисячі клієнтів даної страхової компанії, які в один 
момент втратили свої заощадження. 

Аналогічний випадок стався і з іншим страховиком – Приватним 
акціонерним товариством «СК «Українська страхова група «Життя». 16 серпня 
2016 року Нацкомфінпослуг за результатами проведеної позапланової 
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перевірки, призначеної у зв’язку з неподанням звітних даних за I півріччя 2016 
року, своїм розпорядженням № 1944 прийняла рішення про анулювання 
ліцензії цієї страхової компанії. В обох випадках було відкрито кримінальне 
провадження та проводиться досудове розслідування за фактами заподіяння 
клієнтам даних компаній значної майнової шкоди [2]. 

І таких фактів втрати страхових внесків можна навести безліч. Зауважимо, 
що важливим є також те, щоб страхова компанія мала перестраховика, який 
забезпечить інтереси страховика та виплати страхувальникам. Ризик виплати 
страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий на себе страховиком за 
договором страхування, може бути ним застрахований повністю або частково у 
іншого страховика (страховиків) за укладеним з останніми договору перестраху-
вання. Перестрахування є гарантією забезпечення фінансової стійкості страховика. 

З вищесказаного можемо зробити висновки, що створення Фонду 
гарантування страхових виплат зміцнить довіру населення до страхування 
життя, а, отже, забезпечить розвиток вітчизняного страхового ринку, дозволить 
сформувати «довгий» інвестиційний ресурс, який буде спрямований до реаль-
ного сектору економіки та здатний забезпечити прискорення економічного 
зростання держави. 
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ОЦІНКА СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНИ 
Тимощук М. Р., Шевчук О. О. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The condition of innovation activity in Ukraine is analyzed. The problems and 

possible ways of innovation activity stimulation are determined. 
Інвестиційна активність є свідченням стабільного розвитку економіки, що 

є надзвичайно важливим в мінливих умовах зовнішнього середовища, а 
інновації є засобом, що стимулює інвестування. 

У 2017 році загальна сума капітальних інвестицій в економіку України 
досягла 412812,7 млн грн, що на 22,1% більше ніж у 2016 р. Чисті надходження 
прямих іноземних інвестицій за 2017 рік зросли на 26% до 1,8 млрд доларів. 
Частка капітальних інвестицій в інноваційні види економічної діяльності на 
кінець 2017 року була такою: в інформацію та телекомунікації – 4,13% від 
усього обсягу капітальних інвестицій; у професійну, наукову та технічну 
діяльність – 1,84% [1]. 
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Інновації є ключовим фактором економічного зростання і підвищення 
добробуту будь-якої країни. Удосконалення виробничих процесів і створення 
нових продуктів і послуг має життєво важливе значення для міжнародної кон-
курентоспроможності, успіху в бізнесі, а також для створення високовартісних 
робочих місць і вирішення масштабних соціальних і екологічних проблем. 

Для оцінки рівня інноваційної діяльності України розглянемо інноваційну 
діяльність промислових підприємств та результати впровадження інвестицій. 

Загалом за період 2012–2016 рр. питома вага підприємств, що займалися 
інвестиціями в Україні зростала з 17,4% у 2012 р. до 18,9% у 2016 р., але все це 
відбувалося на фоні різкого падіння у 2014 р. до 16,1%, що було викликане 
відомими подіями у державі. Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації характеризується такою ж тенденцією – 13,6% у 2012 р; 12,1% – 2014 
р.; 16,6% – у 2016 р. Аналогічною є тенденція показника впровадження нових 
маловідходних, ресурсозберігаючих процесів [1]. 

Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України 
має нестійкий характер. Так, за 2012–2016 рр. обсяг нових інноваційних видів 
продукції зріс на 21,6%, а обсяг впровадження нових технологічних процесів – 
на 59,4% [1]. 

У структурі витрат українських підприємств на інноваційну діяльність 
частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 
постійно зростає – від понад 70% у 2012 р. до 85,4% у 2016 р., що свідчить про 
те, інноваційний розвиток українських підприємств ґрунтується не на науково-
дослідних розробках, а на придбанні закордонного обладнання та нетехно-
логічних інноваціях [1]. 

Витрати на інноваційну діяльність та обсяги реалізованої інноваційної 
продукції промисловими підприємствами України за 2012–2016 рр. відображено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка витрат на інноваційну діяльність та обсягу реалізованої 

інноваційної продукції підприємствами України за 2012–2016 рр., млн грн [1] 
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Аналіз показує, що фінансування інноваційної діяльності промислові 
підприємства України здійснювали переважно за власні кошти (64% – у 2012 р. 
і 94% – у 2016 р.). Інші джерела фінансування (кошти державного бюджету, 
іноземних інвесторів, інші джерела) є дуже незначними [1].  

Якщо розглядати позиції України в світі по стану інноваційної діяльності, 
то основним показником є Глобальний індекс інновацій. Цей індекс охоплює 
127 економік світу й використовує 82 різноманітних показників. 

Відповідно до Глобального індексу інновацій лідирують у рейтингу за 
2017 рік Швейцарія і Швеція. Україна ж у 2017 посіла найвищу позицію за 
останні 7 років – 50 місце, а в групі за рівнем доходів нижче середнього – 2 
місце після В’єтнаму, обійшовши Монголію, Молдову, Вірменію та Індію. У 
порівнянні з 2016 р. Україна піднялася на 6 пунктів, що обумовлено високим 
коефіцієнтом інноваційної ефективності. Як зазначається у аналітичній довідці, 
підготовленій на основі щорічного звіту про інноваційний розвиток країн світу 
«Глобальний індекс інновацій 2017» основою української інноваційної 
конкурентоспроможності є людський капітал. Однак у порівнянні з 2016 р. цей 
показник зменшився за рахунок скорочення державних витрат на освіту та 
науку. Фактором, який стримує інноваційний розвиток є низький рівень витрат 
на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що обумовлює пошук 
інших джерел фінансування та міграцію науковців за межі України [2]. 

Політична нестабільність і непослідовність проведення реформ, недостат-
ність фінансування, відсутність дієвого механізму впровадження результатів 
інноваційної діяльності та ефективного інституціонального середовища, 
недосконалі методи державної підтримки інноваційного розвитку призводять 
до того, що ріст інноваційної активності в країні відбувається дуже повільно. 
Стабілізація ж цих факторів дасть можливість забезпечити зростання 
конкурентоспроможності продукції та економіки України.  
 
Список використаних джерел 
1. Економічна статистика. Наука, технології та інновації [Електронний ресурс]  

/ Державна служба статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
2. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні : 

аналітична довідка [Електронний ресурс]. – Режим доступу  
: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/stan2.pdf. 
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ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Шегинський І. М.  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Шегинська Н. З.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Economic growth is a component and one of the most important characteristics 
of the country’s economic development. Theories of economic growth analyze the 
factors that ensure its dynamics, constancy, ways to achieve the optimal ratio of 
production, savings and consumption, cyclic nature. 

Економічне зростання є складовою та однією з найважливіших характе-
ристик економічного розвитку країни. Теорії економічного зростання аналі-
зують чинники, що забезпечують його динаміку, сталість, шляхи досягнення 
оптимального співвідношення виробництва, нагромадження і споживання, 
циклічний характер. 

Чинниками економічного зростання є фактори пропозиції, попиту та 
ефективності. Також виокремлюють соціокультурні, інституційні та інші 
фактори економічного зростання [1, c. 54]. 

Американський економіст Е. Денісон, досліджуючи фактори, які впливали 
на зростання реального доходу в США протягом 1929–1982 років, отримав 
такий результат: 32% приросту було одержано за рахунок зростання витрат 
праці, а 68% – за рахунок зростання продуктивності праці. При цьому із цих 
68%, 28% – вплив технічного прогресу, 19% – витрати капіталу і 14% –освіта і 
професійна підготовку. Отже найважливішим фактором, що забезпечує 
зростання економіки, є продуктивність праці, на яку припадає 2/3 приросту 
реального доходу. Продуктивність праці залежить від технічного прогресу, 
обсягу інвестицій, загальноосвітньої та професійної підготовки працівників, 
ефективного розміщення ресурсів тощо [2, c. 247]. 

Сьогодні найважливішими проблемами економічного зростання, які 
провідні економісти описують у своїх працях, є [3]: визначення джерел 
зростання; забезпечення довготривалої сталості; темпи оновлення та структура 
національного господарства; економічні наслідки технічного прогресу; підходи 
до вимірювання факторів та результатів. 

При аналізі економічного зростання країн Центрально-Східної Європи 
(ЦСЄ) (детально проаналізуємо макроекономічні показники лише чотирьох 
країн – Латвії, Словенії, Угорщини та Чехії) застосовуватимемо три групи 
базових індикаторів економічного зростання: зміна абсолютних кількісних 
показників, зміна відносних кількісних показників, зміна якісних показників1.  

                                           
1 До найпоширеніших показників економічного зростання відносять: темпи зростання (приросту) реального 

ВВП або НД в абсолютних вимірниках за деякий період часу; темпи зростання (приросту) реального ВВП або 
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До першої групи відносять: річні темпи зростання ВВП, річні темпи 
зростання національного доходу, річні темпи зростання чистого національного 
продукту, національне багатство, величина золотовалютних резервів.  

До другої групи – ВВП на душу населення, дохід на душу населення, 
споживання на душу населення та ін.  

Третю групу складають якісні показники, такі як галузева структура 
економіки, рівень розвитку інфраструктури, освітній рівень людей, рівень 
здоров’я населення, ступені соціальної та політичної стабільності, екологічний 
стан, розвиток різних інститутів, інакше кажучи, фактори економічного 
добробуту. 

Якісні показники економічного зростання умовно поділимо на дві 
категорії.  

Перша – показники, що характеризують соціальні аспекти економічного 
зростання, – освітній рівень населення, середня тривалість життя, здоров’я 
населення, ступінь соціальної та політичної стабільності, стан довкілля.  

Друга категорія якісних показників – це структурні показники, – галузева 
структура економіки, розвиток ринкових інститутів, рівень розвитку 
інфраструктури. 

Відомо, що основний зміст економічного зростання полягає у збільшенні 
економічного потенціалу країни, потужності її економіки, тобто у збільшенні 
реального ВВП. Тому розпочнемо з дослідження абсолютних показників 
реального ВВП та національного багатства вище згаданих країн (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка реального ВВП окремих країн ЦСЄ, млрд дол. США 
Джерело: [4] 

                                                                                                                                            
НД на душу населення; виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих 
галузей), галузева структура економіки; рівень цін, процентної ставки, зайнятості та безробіття; обсяг 
інвестицій, золотовалютних резервів, державного боргу; продуктивність праці, фондомісткість, 
капіталовіддача; рівень та якість життя населення; екологічний стан навколишнього середовища.  
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Як видно з діаграми найбільші зміни у темпах росту ВВП пережили Чехія 
та Угорщина. Особливо стрімко змінювалось ВВП цих країн у кризові 2008 та 
2012 роки. Динаміка реального ВВП показує що за сприятливої ринкової 
кон’юнктури, Чехія займає лідерські позиції серед четвірки країн, однак її 
економіка є найчутливішою до несприятливих змін на ринку. 

 
Список використаних джерел 
1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економіки. 
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STAN SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE  

PO WPROWADZENIU PODATKU OD AKTYWÓW 
Magdalena Bywalec, PhD 

Magdalena Swacha-Lech, PhD 
Wrocław University of Economics 

Polski sektor bankowy, mimo różnego rodzaju perturbacji krajowych i 
światowych, od wielu lat charakteryzuje się dużą stabilnością finansową2 i wysokim 
poziomem bezpieczeństwa. Jest on wskazywany jako jeden z najszybciej 
rozwijających się sektorów państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Na koniec 2017 roku sektor ten liczył sobie 616 instytucji w tym 63 banki 
komercyjne i 553 banki spółdzielcze. Patrząc na liczebność sektora bankowego w 
Polsce w latach 2013–2017 zauważyć można trend spadkowy. W analizowanym 
okresie obserwować można było niewielkie ograniczenie liczby banków 
komercyjnych z 69 w 2013 roku do 63 w 2016 oraz większy spadek liczby banków 
spółdzielczych z 571 w 2013 roku do 553 na koniec 2017 roku.  

Zmniejszenie liczby banków w 2017 roku wynikało głównie z połączenia się 5 
banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków 
komercyjnych nie zmieniła się. Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego 
zmniejszyła się o 2. Było to efektem działań repolonizacyjnych w sektorze 
bankowym. Podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego 
właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad 
innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku. Działania te 
spowodowały wzrost liczby banków z przeważającym kapitałem polskim z 12 w 
2016 roku do 14 w 2017. 

Biorąc pod uwagę tematykę poruszaną w dalszej części artykułu, oprócz 
wielkości polskiego sektora bankowego bardzo istotne są także kwestie wielkości 
sektora postrzeganej przez pryzmat jego portfela aktywów. Wielkość tego portfela 
jest o tyle istotna, iż z punktu widzenia podatku bankowego stanowi ona podstawę 
jego wymiaru. 

Jak wynika z danych KNF, dotyczących aktywów polskiego sektora bankowego 
za lata 2009–2016, aktywa te zwiększyły się, w ciągu 8-śmiu analizowanych lat, o 
ponad 60% i sięgnęły wartości 1,6 bln zł.  

                                           
2 Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w 

sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej 
skali. – Definicja zaczerpnieta ze strony Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl dostęp 12.04.2018) 
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Dane z grudnia 2017 roku pokazują dalszy wzrost aktywów sektora. Na koniec 
2017 suma aktywów bankowych, zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego, wynosiła 
ponad 1,77 bln zł. i była o 4,1% wyższa niż w 2016 roku. Największą pozycją 
aktywów były kredyty i inne należności, których wartość to 1,24 bln zł (wzrost o 
3,6% w stosunku do 2016 roku). Aktywa te stanowiły 69,6% aktywów ogółem.  

Analizując zmiany sumy aktywów sektora oraz jego zysków, wskazane w tabeli 
1, łatwo zauważyć, że w okresie przed jak i po wprowadzeniu podatku bankowego 
wartość aktywów stale rosła z roku na rok. Na rynku oczekiwano, że wprowadzenie 
podatku istotnie wpłynie na osiągane przez banki zyski. Oczekiwania negatywnie 
wpłynęły na zysk osiągnięty przez sektor w 2015 roku. Analiza danych 
udostępnionych przez KNF pokazuje, że w 2015 roku odnotowano chwilowy około 
29% spadek zysków sektora. W kolejnych jednak latach 2016 i 2017, kiedy regulacje 
dotyczące podatku zaczęły obowiązywać, na rynku obserwować można było 
powolny wzrost zysków banków.  

Na koniec 2017 roku odnotowano zysk w polskim sektorze bankowym na 
poziomie ponad 13,5 mln PLN. Jest to o wzrost w stosunku do 2015 roku o 21,45%. 

Tabela 1 
Aktywa i zyski sektora bankowego w Polsce w latach 2013–2017 

w mln PLN 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 
Aktywa, razem 1 405,69 1 531,99 1 599,99 1 711,26 1 781,68
Pasywa, razem 1 405,69 1 531,99 1 599,99 1 711,26 1 781,68
Kapitały 153,00 166,00 173,94 183,76 204,27
Zysk/Strata z lat ubiegłych -1,78 0,26 4,21 3,98 3,78
Zysk (strata) roku bieżącego 15,18 15,88 11,19 13,91 13,59

Opracowanie własne na podstawie danych KNF i NBP 

 
Kluczową regulacją dotyczącą podatku bankowego obowiązującego w Polsce 

jest ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych 
(tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 1410). W myśl jej przepisów od 1 lutego 2016 
roku w Polsce obowiązuje podatek od aktywów dotyczący kilku rodzajów instytucji 
finansowych, w tym także i banków (potocznie podatek ten określa się „podatkiem 
bankowym”). Wpływy z podatku stanowią dochody budżetu państwa.  

Wysokość podatku to 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Zgodnie 
z art. 4 ustawy, w przypadku banków podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy 
wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald ustalonego na 
ostatni dzień miesiąca, ponad kwotę 4 mld zł. Podstawę opodatkowania obniża się o: 

• wartość funduszy własnych ustaloną na ostatni dzień miesiąca,  
• wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku 

Polskiego, stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego 
przez NBP, 

• wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, 



42 

• kwoty, o które bank podwyższył fundusze własne w okresie miesiąca, za 
który ustala się podstawę opodatkowania – wykonując decyzje Komisji 
Nadzoru Finansowego zlecone w ramach nadzoru (art. 138 ust.1 pkt. 2 lub 2a 
albo art. 138d ust. 1). 

Z podatku zwolnione są banki państwowe, a także banki z wdrożonym planem 
naprawy. W 2017 roku podatek zapłaciło 18 banków komercyjnych i 3 oddziały 
instytucji kredytowych. Uwzględniając kryterium udziału w sumie bilansowej, banki 
te stanowiły 74,1% sektora bankowego w Polsce. Na koniec 2017 roku łączna 
podstawa opodatkowania wyniosła 863,1 mld zł. Wysokość podatku zapłaconego 
przez banki w 2017 roku wyniosła 3 630,5 mln zł. Dla porównania warto wskazać, iż 
wartość ta dla 11 miesięcy roku 2016 ukształtowała się na poziomie 3 198 mln zł, a 
zatem łączna wysokość podatku uiszczonego przez banki od początku 
obowiązywania podatku od niektórych instytucji finansowych do końca 2017 roku 
wyniosła 6 828,5 mln zł. 

Wyższa wartość podatku zapłaconego w 2017 roku jest nie tylko wynikiem 
pełnego, 12-miesięcznego okresu obowiązywania podatku, ale także wyższych kwot 
podatku płaconych przez banki w ujęciu miesięcznym.  

Analizując wpływ zasadniczych pozycji wpływających na wysokość podstawy 
opodatkowania, tj. wartości aktywów, obligacji skarbowych będących w portfelach 
banków komercyjnych oraz wysokości kapitałów własnych można zauważyć 
gwałtowny wzrost wolumenu obligacji skarbowych, który miał miejsce w pierwszych 
miesiącach 2016 roku. W okresie od grudnia 2016 roku do grudnia 2017 roku spadek 
podstawy opodatkowania odnotowano 7 bankach, przy czym spadek ten wynika ze 
zmniejszenia wartości bilansowej portfela kredytów walutowych na skutek aprecjacji 
złotego względem złotówki. Banki te są bowiem podmiotami o znaczącym 
zaangażowaniu w mieszkaniowe kredyty walutowe denominowane bądź 
indeksowane do franka szwajcarskiego.  

Wypracowany przez banki komercyjne w 2017 roku zysk netto w wysokości 
13,59 mld zł był w głównej mierze spowodowany transakcją sprzedaży udziałów 
Visa Europe, co miało niekorzystne przełożenie na wynik z tytułu pozostałych 
operacji finansowych. Wpływ tzw. podatku bankowego odzwierciedlony został w 
zwiększeniu kosztów działania i amortyzacji. Wyższe koszty z tego tytułu wynikają 
przede wszystkim ze zwiększonej wysokości kosztów pracowniczych (wzrost o 0,9 
mld zł) oraz kosztów ogólnego zarządu (wzrost o 0,5 mld zł), w tym z tytułu podatku 
bankowego (wzrost o 0,4 mld zł). 

Ustawa dotycząca podatku bankowego obowiązuje już ponad dwa lata. 
Pierwotnie rząd planował, że w 2016 roku nowa danina przyniesie 6,5–7 mld zł do 
budżetu państwa, potem – że 5,5 mld zł. Ostatecznie było to niewiele ponad 3,2 mld. 
W 2017 roku wartość ta wzrosła nieznacznie do 3,6 mld zł. W tym czasie jednak 
banki obniżyły oprocentowanie lokat i nieznacznie podniosły marże kredytowe. 
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Można zatem powiedzieć, że działania podjęte przez banki spowodowały, że nie cały 
podatek bankowy został zapłacony z kieszeni banków. Część tego podatku zapłacili 
także klienci banków w wyższych kosztach usług. Być może to dzięki temu zyski 
polskiego sektora bankowego w latach 2016 i 2017 nadal utrzymywały się na 
wysokim poziomie. 

 
 

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ  
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ 

Белей О. І., Мельник Н. О. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The article deals with methodical approaches to the estimation of financial 
equilibrium. The model of financial equilibrium management of a commercial bank is 
developed on the basis of linear dynamic norm. 

Для оцінки ефективності та повноти використання банком своїх 
зобов’язань застосовуються певні показники: ступінь використання платних 
пасивів; ступінь використання сукупних зобов’язань. Аналіз наведених нижче 
показників здійснюється у динаміці, а також порівнюючи фактичні показники з 
їх нормативними значеннями. Для розрахунку впливу факторів на показники 
ефективності використання зобов’язань банку використовується спосіб 
ланцюгових підстановок. 

В основу моделі фінансової рівноваги управління комерційним банком 
нами покладено принципи побудови динамічного нормативу. Введемо спочатку 
основні змінні моделі, які характеризують окремі складові активів та пасивів 
банку: C – власні кошти (капітал) банку; Co – статутний капітал банку; D – 
поточні рахунки клієнтів; S – строкові зобов’язання перед клієнтами та 
запозичені кошти; Z – інші пасиви; A – високоліквідні активи (кошти в касі та 
на коррахунках у банках); R – обов’язкові резерви в НБУ; K – кредитно-
інвестиційний портфель банку; N – низько-ліквідні активи; V – величина 
«операційні витрати мінус операційні доходи». 

Балансове рівняння для моделі фінансової рівноваги управління 
комерційним банком буде мати наступний вигляд: 

ZCSDNKA +++=++ (1)
Відповідно, нормативні вимоги до ліквідності, достатності капіталу, 

розміру обов’язкових резервів, прибутковості тощо перетворюються на 
обмеження математичної моделі. 

Вимоги до обов’язкових резервів можна задати формулою: 

1 2 3 ,* * *R D S Z= α + α + α      (2) 

де α1, α2, α3 – відповідні коефіцієнти резервування для окремих груп 
зобов’язань банку. 
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Вимоги до платоспроможності та достатності капіталу банку можна 
визначити наступними співвідношеннями: 

,
*** 1

321

P
rNrKrA

C ≥
++

 (3)

,2P
SD

C ≥
+

 (4)

,0CZSDKANC ≥−−−+=−  (5)

де r1, r2, r3 – коефіцієнти ризику окремих груп активів, які використовуються 
при розрахунку нормативу адекватності капіталу; P1, P2 – нормативні вимоги до 
платоспроможності. Вимоги формули (5) стосуються того, що капітал банку за 
мінусом неліквідних активів повинен бути не меншим за розмір статутного 
капіталу банку. 

Нормативні вимоги до ліквідності комерційного банку можна описати за 
допомогою наступних співвідношень: 
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де L1 – норматив миттєвої ліквідності (не менше 20%); L2 – нормативне зна-
чення вимог до коефіцієнта ліквідності по термінових зобов’язаннях (не менше 
25%); L3 – вимоги до крос-коефіцієнта ліквідності (тобто кредитно-інвестиційні 
вкладення банку не повинні перевищувати 100% його зобов’язань перед клієн-
тами); L4, L5 – обмеження на коефіцієнт ефективності використання ресурсів у 
кредитно-інвестиційні операції банку (повинен бути в межах 65–85%). 

Обмеження на незбитковість комерційного банку має такий вигляд: 
 ,0*)(* 12 ≥+− iDSiK  (10)

де i1 – процентна ставка за залученими коштами (платними пасивами);  
i2 – процентна ставка за наданими кредитами (дохідними активами). 

Крім названих, накладаються обмеження на невід’ємність значень 
наступних змінних: 
- високоліквідні активи: 0A ≥  (11)
- обов’язкові резерви: 0R ≥  (12)
- кредитно-інвестиційний портфель банку: 0K ≥  (13)
- низьколіквідні активи: 0N ≥  (14)
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- капітал банку: 0C ≥  (15)
- поточні зобов’язання: 0D ≥  (16)
- строкові зобов’язання: 0S ≥  (17)
- інші пасиви: .0≥Z  (18)

Цільова функція максимізації прибутку банку або прибутковості його 
капіталу, відповідно, описується формулами (19) та (20): 
 max,)(** 12 →−+−= VDSiKiF  (19)

 
max

)(**
' 12 →−+−=

C

VDSiKi
F (20)

При використанні формули (19) нами встановлено обмеження на 
максимальну величину прибутку банку, бо інакше максимальне значення 
прибутку досягається за умови нульового обсягу платних пасивів та обсягу 
наданих кредитів, що прямує до нескінченності. Розв’язавши поставлену 
задачу, визначимо співвідношення між різними видами активів та пасивів, що 
задовольняють встановленим обмеженням та забезпечують високу прибутко-
вість роботи банку. Це і буде метою наших подальших досліджень. 

В результаті було створено модель, за допомогою якої можна оцінити та 
оптимізувати фінансову рівновагу управління комерційним банком. В процесі 
розробки досліджувався метод оцінки фінансової рівноваги на основі 
динамічного нормативу. 

 
 

КОНКУРЕНТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА  
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Владичин У. В., Скоморович І. Г.  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

The problems of competition regulation of foreign banking in Ukraine were 
defined and the main ways of his improvement were characterized. 

Стабільне фінансове становище та функціонування іноземного 
банківництва і банківської системи України загалом неможливе без пильної 
уваги з боку антимонопольних регулювальних органів. Реалізація антимоно-
польної політики в іноземному банківництві та забезпечення ефективного 
конкурентного регулювання державними органами допоможе створити 
найбільш сприятливі умови для функціонування банків з іноземним капіталом і 
національних банків на фінансовому ринку України. Ефективне виконання 
функцій антимонопольними органами забезпечить протидію монополізації у 
банківській системі, розвиток добросовісної конкуренції між банками, 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності банків на ринку. 

Особливої уваги в банківській системі потребують процеси зловживання 
монопольним становищем, забезпечення рівних конкурентних умов для банків, 
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формування ефективних антимонопольних органів і законодавства, яке 
створюватиме відповідні умови для розвитку конкуренції на банківському 
ринку. У ході розвитку конкуренції на банківському ринку та її державного 
регулювання виникають різні проблеми, які негативно впливають на іноземне 
банківництво в Україні. Їх можна поділити на дві групи: 

1) інституційно-правові проблеми: 
– бюрократизація та застосування значної кількості дозвільних процедур 

для створення та започаткування функціонування банків з іноземним капіталом 
на українському ринку, використання корупційних схем задля отримання 
найбільших переваг; 

– недостатній рівень культури конкуренції на ринку банківських послуг, 
значна боротьба за споживача банківських послуг з боку банків з іноземним 
капіталом і вітчизняних банків; 

– недостатня ефективність регулювання антимонопольними органами, а 
також недостатність реформування у банківському бізнесі й у підсумку 
невисока конкурентоспроможність українських банків, вітчизняної банківської 
системи та економіки, що стримує потік іноземних капіталів у країну; 

– забезпечення удосконалення державної політики у сфері захисту 
економічної конкуренції, зокрема розроблення та ухвалення законодавчих 
актів, які б врегульовували питання захисту конкуренції на банківському ринку 
під впливом приходу іноземних капіталів, а також підзаконних нормативних 
документів, які б встановлювали та роз’яснювали принципи функціонування 
іноземних і вітчизняних банків задля недопущення монополізації ринку, 
сприяли розвитку добросовісної конкуренції; 

– відсутність координації та взаємоузгодженості між антимонопольними 
регулювальними органами та органами банківського нагляду, необхідність 
чіткого розмежування функцій нагляду та регулювання у конкурентній сфері на 
банківському ринку задля уникнення дублювання. 

2) ринкові проблеми: 
– попит з боку клієнтів на широкий спектр банківських продуктів і послуг, 

який задовольнятимуть банки з іноземним капіталом, негативно позначати-
меться на формуванні цін на операції та послуги банків з іноземним капіталом, 
враховуючи також можливість доступу до дешевших ресурсів; 

– пропозиція більш якісного обслуговування банками з участю іноземних 
інвесторів і можливість отримати іноземних клієнтів, які виходять на 
закордонні ринки, створює конкурентні переваги для банків з іноземним 
капіталом і філій іноземних банків; 

– використання інформаційних технологій, провідного зарубіжного 
досвіду, нового модернізованого обладнання, забезпечення високопрофесійного 
обслуговування за рахунок підвищених вимог до набору персоналу тощо дає 
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підстави банкам з іноземним капіталом займати кращі конкурентні позиції 
порівняно з вітчизняними банками. 

Отже, конкурентне регулювання іноземного банківництва в Україні 
проводиться Антимонопольним комітетом України на підставі загальних 
правових документів, які містять вимоги для забезпечення добросовісної 
конкуренції у підприємництві та банківництві. Удосконалення потребує як 
правова база в частині регулювання конкурентних відносин з банками з 
іноземним капіталом і філіями іноземних банків, так і інституційна складова, 
зокрема створення саморегулівних організацій і об’єднань, які формуватимуть 
засади прозорої та чесної діяльності банками з іноземним капіталом і філіями 
іноземних банків. В основі конкурентного регулювання іноземного банків-
ництва має бути використання державними органами сукупності методів та 
інструментів, які забезпечують недопущення монополізації діяльності банків з 
іноземним капіталом на українському банківському ринку, створюють умови 
для розвитку добросовісної конкуренції, сприяють підвищенню конкуренто-
спроможності банківської системи і формуванню позитивного іміджу та ділової 
репутації на міжнародному фінансовому ринку. Основними напрямами роз-
витку конкурентного регулювання іноземного банківництва мають бути: роз-
роблення основних нормативно-правових документів у сфері захисту конку-
ренції в секторі іноземного банківництва, чіткий розподіл функцій у структурі 
Антимонопольного комітету України та координація з НБУ щодо оцінювання 
процесів злиття та поглинання в іноземному банківництві, виявлення порушень 
антимонопольного законодавства, застосування санкцій за недотримання 
законодавчо визначених вимог, посилення конкурентоспроможності банків і 
забезпечення сприятливого клімату для іноземних інвестицій. 
 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ БАЗЕЛЯ ІІІ  

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 
Грудзевич У. Я., Голуб Г. Г. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The current status аnd consequences of the implementation of the Basel ІІІ 

requirement for determining liquidity by banks of Ukraine has been analyzed.  
Ліквідність банку є важливим індикатором збалансованості і стійкості 

діяльності як окремої банківської установи, так і банківської системи загалом. 
Оцінюючи значимість показника ліквідності, слід враховувати той факт, що 
практично всі банки, які були ліквідовані впродовж останніх 3-х років, були 
визнані не ліквідними, тобто не мали достатньо коштів, для виконання 
зобов’язань перед клієнтами. В діючих банків зберігається інша проблема – 
надмірна ліквідність, яка за даними 2017 року становила близько 4 млрд дол.  
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Важливими показниками, за якими можна проаналізувати рівень 
ліквідності в банківській системі є нормативи ліквідності. На даний час банки 
визначають такі нормативи: миттєвої ліквідності (Н4) – нормативне значення 
не менше 20%; поточної ліквідності (Н5) – нормативне значення не менше 40%; 
короткострокової ліквідності (Н6) – нормативне значення не менше 60%. 

 

 
Рис. 1. Динаміка нормативів ліквідності банківської системи України [1] 
 
Загалом за даними НБУ у банківській системі України спостерігається 

суттєве перевищення нормативів ліквідності (рис. 1). При чому найвище 
значення Н4 спостерігалось у 2015 р. – 78,73%, Н5 у 2017 р – 108,08% та Н6 у 
2017 р – 98,37%. 

Слід зазначити, що в ряду банків є суттєве перевищення вказаних 
нормативів. Так за даними НБУ, станом на 01.03.2018 р. показник миттєвої 
ліквідності Українського банку реконструкції та розвитку становив 17 596,9%, 
ПАТ «Альпарі банку» – 3 632,4%, ПАТ «Розрахунковий центр» 3 172,97%, ПАТ 
«Банк «Портал» – 550,93%, ПАТ КБ «Центр» – 474,82%. Недотимано Н4 лише 
неплатоспроможним ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» – 9,22%.  

Норматив поточної ліквідності суттєво перевищено Українським банком 
реконструкції та розвитку – 69 298,89%, ПАТ «Альпарі банком» – 6 269,14%, 
ПАТ «Банк «Портал» – 563,17%, ПАТ КБ «Центр» – 548,61% та ПАТ «ДІВІ 
Банк» – 366,53. Н5 недотримано: ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» – 15,43% та 
ПАТ «ВТБ Банк» – 31,61%, Щодо нормативу короткострокової ліквідності – 
суттєве перевищення спостерігається у тих же банках, недотримання Н6 окрім 
ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», ПАТ «ВТБ Банк» (28,41%) спостерігаємо і в 
ПАТ «Укрсоцбанк» (44,23%) [2]. 

Важливість вивчення проблем ліквідності поглиблюється впровадженням 
вимог Базеля ІІІ в практику діяльності вітчизняних банків. Так, Базелем ІІІ 
передбачено визначення показника покриття ліквідності (Liquidity coverage 
ratio, LCR) та показника стабільного фінансування, нетто-фондування (Net 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Н4 58,80% 58,48% 69,26% 56,99% 57,13% 78,73% 60,79% 55,55%

Н5 77,33% 70,53% 79,09% 80,86% 79,91% 79,98% 102,14% 108,08%

Н6 91,19% 94,73% 90,28% 89,11% 86,14% 92,87% 92,09% 98,37%
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stable funding ratio, NSFR). Ці показники були впроваджені як наслідок 
фінансової кризи 2007–2008 рр. і поступово впроваджуються в практичну 
діяльність як закордонних, так і з 2018 р. вітчизняних банків. 

Так, 15 лютого 2018 року з метою підтримки фінансової стабільності та 
підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності 
Правління НБУ затвердило новий пруденційний норматив для українських 
банків – коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR, який буде визначатися 
вітчизняними банками з 1 червня 2018 р. в тестовому режимі.  

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) – установлює мінімально 
необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку 
грошових коштів впродовж 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію. 
(LCR) розраховуватимуть щодня як співвідношення високоякісних ліквідних 
активів до чистого очікуваного відтоку грошових коштів [3]. LCR має 
становити не менше 100%. Діючим аналогом показника LCR в банківській 
системі України є норматив поточної ліквідності Н5.  

Наслідками впровадження LCR на нашу думку має стати: 
-  структурні зміни в балансах окремих банків, які перейдуть на стратегію 

обмеження об’єму неліквідних активів, скорочення масштабного і нестабіль-
ного фінансування, лімітування середніх термінів кредитування та залученого 
фінансування у розрізі фізичних/юридичних осіб, окремих валют. Впровад-
ження LCR очікувано приведе до збільшення частки в активах банків вкладень 
у державні цінні папери, які є високоліквідними надійними і одночасно 
дохідними інструментами, та зменшення вкладень в корпоративні цінні папери, 
які не є високоліквідними та більш ризикові; 

- загострення конкурентної боротьби за депозити при зменшенні частки 
короткострокових пасивів і покращення можливості банків протистояти 
можливим ризикам різкого відтоку засобів клієнтів. На думку практиків 
очікується, скороченням частки великих вкладів, орієнтація на строкові 
депозити терміном від 6-ти місяців, оскільки фінансування у формі вкладів на 
вимогу означає умову 100% відтоку при розрахунку коефіцієнта LCR 

- необхідність управління збільшеними витратами на фінансування. 
Очевидно, постане необхідність нарощення буферу ліквідності, а це означатиме 
ріст конкуренції за депозитного клієнта та збільшення затрат на додаткове 
залучення ресурсу, що безумовно може негативно позначитись на підвищенні 
ставки за кредитними операціями. 

Наступним важливим кроком за даними НБУ буде впровадження NSFR до 
2020 р. 
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2. Економ
Режим
=34798

3. Інстру
постан
[Елект

 
 
МІС

Real mon
exchange
of society
to this pr
known a
currencie
enforcem

В п
модерніз
реальною
основою
ряд недо
відмиван
(реальну
(тіньової

 

 

Спо
платежів

мічні норм
м доступу
8593. 
кція «Про
новою Пра
тронний рес

СЦЕ ТА 

Ль
ney in the
e, perform
y, money g
rocess, to

as a virtu
es operat

ment, and p
процесі г
зації усіх 
ю економ
ю якої є об
оліків, ос
ння грош
у) та вір
ї) економ

Рис. 

очатку, ц
в між фін

мативи та 
у : https

о порядок
авління Н
сурс]. – Реж

РОЛЬ КР

ьвівський
e form of 

m a numbe
goes into a
day, econ

ual curre
e, is a c
private sec
глобально
економіч
мікою, н
біг цифро
сновний 
ей, одерж
ртуальну 
іки (рис. 

1. Зв’язок

цифрова 
нансовими

ліміти від
s://bank.gov

к регулюва
БУ від 2
жим доступ

РИПТОВ

й інститу
f banknote
r of functi
a different
nomical sy
ncy. A c
crucial fir
ctor entitie
ого розв
чних проц
набуває ш
ової валю
з яких –
жаних зло
економік

1).  

к легальн
*Вла

валюта 
и інститу

Нелегаль
економік
(тіньова

50 

дкритої вал
v.ua/control

ання діяль
8.08.2001
пу : // http:/

ВАЛЮТИ

ут ДВНЗ «
es and coi
ions inher
t form, los
ystem ope
common s
rst step 
es to analy
итку тех
цесів, на
широкого
юти. Крип
– непроз
очинним
ку немож

 
ної, віртуа
сна розроб

існувала
уціями, пі

Легальна
економіка

Вьна 
ка 
а)

лютної по
l/uk/publish

ьності бан
№ 368 (з

//zakon2.rad

И У СВІТ
Д

«Універс
ins, in the
rent to the
sing part o
erates a n
set of ter
to enable
yse it is es
хнологій
початку
о розвит
птовалюта
зорість та
шляхом.
жливо уя

альної та 
бка авторів

у вигля
дприємст

К

а 
а 

Віртуальна
економіка

зиції [Еле
h/article?art_

нків в Ук
зі змінами
da.gov.ua/la

ТОВІЙ Е
Дребот Н.
ситет бан
e process 
em, but wi
of these fu

new, mode
rms, refle
e governm
ssence. 
та іннов
XX столі
ку вірту
а має як 
а широкі
. З огляду
явити ок

тіньової е
в 

яді елект
твами та 

Криптовалю

а 

ктронний 
_id=346614

країні», за
и та допо
aws/show/z

ЕКОНОМ
. П., Семе
нківської 

of circula
ith the dev
unctions. A
ern form o
ecting how
ment offic

вацій, по
іття, пара
уальна ек
ряд пере
і можлив
у на це, 
кремо від

економік*

тронних 
індивідам

юта 

ресурс]. –
442&cat_id

атверджена
овненнями)
z0841-01. 

МІЦІ 
еген І. Б.
справи»

ation and
velopment
According
of money,
w virtual
cials, law

оступової
алельно з
кономіка,
ваг, так і
вості для
легальну
д чорної

* 

масових
ми, проте

– 
d 

а 
) 

. 
» 
d 
t 
g 
 

l 
w 

ї 
з 
, 
і 
я 
у 
ї 

х 
е 



51 

починаючи з 2008 року, цей процес кардинально змінюється з запровадженням 
в обіг криптовалюти під назвою Біткоїн. 

Криптовалютою вважається цифрове відображення вартості, що може бути 
продана чи куплена в цифровому світі, з збереженням усіх функцій, що 
притаманні реальним грошам. В економічній літературі поняття «цифрова 
валюта», «криптовалюта» та «електронні гроші» часто ототожнюють, хоча це 
помилково [1]. 

Цифрова валюта існує в двох формах: 
• Електронні гроші, які є лише цифровим відображенням реальних 
грошей, та циркулюють в реальній економіці з метою транзакцій 
останніх з одного банківського рахунку на інший; 

• Криптовалюта, яка є віртуальною валютою, що вільно обертається в 
цифровому світі. 

Криптовалюта, а саме Біткоїн, який вважається найпершим на ринку, та 
найдорожчою віртуальною валютою світу, був створений з метою зниження 
споживчих витрат, шляхом витіснення банківських установ з ланцюжка 
однорангових фінансових угод [2]. Поява Біткоїна вирішила проблему 
подвійних витрат, покладених на споживачів фінансових послуг, оскільки 
індивідууми мають відкритий доступ до усіх документальних записів стосовно 
їхніх віртуальних трансакцій. 

Індивідуальні споживачі віртуальної валюти за допомогою програмного 
забезпечення самі створюють свої віртуальні гаманці, що є аналогом 
банківського рахунку, який служить буфером для трансформації реальних 
грошей в криптовалюту.  

Віртуальні гаманці розміщуються на торгових платформах, запропо-
нованих брокерами віртуальних систем.  

Власник віртуального гаманця сам генерує цифровий код, що в 
майбутньому відображатиме номер його віртуального рахунку, а також 
слугуватиме основою для подальших трансакцій.  

Як виглядає процес трансформації реальних грошей в крипто валюту 
зображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Процес трансформації реальних грошей в криптовалюту [2]. 
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Щодо бірж обміну віртуальними валютами, – це торгівельні платформи, 
що створені з метою торгівлі криптовалютами (обмін одних валют на інші, та в 
обмін на реальні гроші). Принцип їхньої роботи такий самий як і будь-якої 
іншої біржової платформи, що діє для торгівлі реальними валютами – вони 
заробляють за допомогою цінового спреду (різницею між цінами купівлі та 
продажу), або беруть комісію за обслуговування (від 0 до 7%) [3]. Країни 
походження найбільших з них – Китай, Великобританія, Сполучені Штати 
Америки та Японія. 

Усі трансакції криптовалют записуються відповідно до часу, коли такі 
були здійснені, та інформація про них є у вільному доступі. Усі дані 
записуються блоками та пов’язані між собою ланцюгом історії, звідси й 
походить унікальна назва блокчейн (Blockchain: block – блок, chain – ланцюг) – 
процес запису даних, який є унікальним та найбільш надійним на сьогодні в 
електронному світі. Фахівці стверджують, що технологія блокчейну може 
впроваджуватись не лише в фінансовій сфері, а й у медицині, страхуванні та ін. 
з метою надійного зберігання даних, а отже носить в собі широку перспективу. 

На нашу думку, попри широкий ряд переваг та велику кількість інновацій, 
основною проблемою залишається питання законодавчого врегулювання обігу 
криптовалют. Окремі країни та організації вже зробили кроки для такого 
регулювання, проте специфіка самої сутності криптовалюти, та методу її 
випуску, передбачає децентралізацію в управлінні. Законність використання 
віртуальної валюти залежить від місця знаходження суб’єкта здійснення 
операцій, та мети її використання [4]. Зважаючи на це, віртуальні валюти 
кидають суспільству глобальні виклики, чіткий контроль над якими кожна 
держава повинна встановити особисто, з залученням правоохоронних органів. 
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ЕТАПІЗАЦІЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ  
У РОБОТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Другов О. О. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Другова В. Т.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

In the article are observed the theoretical and methodological aspects of the 
FDI in Ukrainian banking system, the results of empirical analyses are displayed. 
The author adduces the stages of foreign investors invasion to Ukrainian market. 

З точки зору теоретико-методологічних засад аналізу участі іноземних 
інвесторів у роботі банківської системи України важливим фактором є 
побудова правильної етапізації цього процесу. Виходячи з аналізу літератури та 
наших міркувань, пропонуємо представити її у такому вигляді. 

І етап – з 1991 по 1998 рр. [1] У цей період відкривалися перші 
представництва іноземних банків. Слабка активність пояснюється складною 
криміногенною ситуацією, вкрай нестабільною політичною обстановкою, 
відсутністю сформованих ринкових інститутів та ін. У перші роки діяльність 
іноземних банків носила переважно спекулятивний характер. Кінець першого 
етапу ознаменувався кризою 1998 року, який призвів до погіршення стану 
банківської системи і відтоку іноземного капіталу з України [2]. 

II етап – з 1999 по 2005 рр. характеризується встановленням більш дієвого 
контролю над операціями банків з іноземним капіталом з боку державних 
органів і чіткішими «правилами гри» на фінансовому ринку України. Зі 
стабілізацією економічної ситуації і розвитком банківського сектора України 
іноземні банки почали активніше займатися роздрібним бізнесом і 
обслуговуванням іноземних компаній, почали створювати досить розгалужену 
мережу філій і доповнили свій бізнес обслуговуванням фізичних осіб. Кінець 
другого періоду характеризується лібералізацією валютного законодавства і 
спрощенням доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Однак 
частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків України на 1 січня 
2005 року складала всього 9,6 %. 

III етап – з 2006 року – по 2008 роки. Зростання частки іноземного капіталу 
в банківському секторі України обумовлене скасуванням низки обмежень щодо 
доступу іноземного капіталу до банківського сектору – у 2006 році було 
прийнято зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність» у частині 
надання іноземним банкам права відкривати свої філії на території України, а 
також пошуком інвестицій для підтримки ліквідності вітчизняних банків. Серед 
основних факторів, що сприяли значній активізації діяльності іноземних банків 
в Україні протягом 2005–2008 рр., можна виділити по-перше: позитивні 
структурні зрушення у вітчизняній економіці та високі темпи зростання ВВП; 
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по-друге: активне зростання попиту на банківські послуги з боку населення; по-
третє: розширення зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємств; 
по-четверте: можливість отримання високих прибутків; по-п’яте: вступ до 
Світової організації торгівлі та дотримання всіх вимог щодо лібералізації 
доступу іноземного банківського капіталу [3, с. 56]. 

IV етап – 2008–2013 роки. Діяльність іноземних банків в умовах свтової 
фінансової кризи та рецесія після неї. Потрібно відзначити, що під час 
розгортання світової кризи фiнансовi проблеми банків з іноземним капіталом 
не призвели до лiквiдацiї чи продажу їх українських філій. Більше того, 
іноземні банки в перші мiсяцi кризи були зацiкавленi в утриманні i навіть 
нарощуванні своїх позицій в банківському секторі України, про що свідчать 
наступні факти: 

– вчасна рекапіталізація; 
– відсутність банків з іноземним капіталом серед тих банків, в яких була 

введена тимчасова адміністрація; 
– ретельне виконання вимог резервування НБУ, незважаючи на значні 

збитки, викликані зростанням неповернень по кредитах [4]; 
– вчасне погашення зовнішніх боргів [5], при цьому на ринку вже сфор-

мувалася певна тенденція, коли державні банки і фінансові установи з іно-
земним капіталом погашають свої публічні борги вчасно, а банки з українським 
капіталом намагаються домовитися із кредиторами про реструктуризацію. 

V етап – 2014–2017 роки (дотепер). Діяльність банків з іноземним 
капіталом в умовах політико-економічної нестабільності в Україні. Загалом, у 
цей період можемо спостерігати зменшення зацікавленості іноземних 
інвесторів щодо роботи в Україні. Це призвело до продажу частини 
європейських банків українським або російським інвесторам (для прикладу 
Унікредит банк було продано Альфа груп). Але більшість банків з іноземним 
капіталом продовжують доволі ефективно функціонувати в Україні. 
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НЕОБАНКИ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

Дудинець Л. А., Верней О. Є. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

This study relates to the role of neobanks in the development of the current 
financial innovations of the financial sector. The essence of the neobanks and their 
operations are investigated. The advantages and disadvantages of neobanks are 
described. The situations regarding the prospects for the further development of 
neobanks in Ukraine are determined. 

Протягом останніх років у світі спостерігається стійка тенденція до 
зростання рівня використання сучасних інформаційних технологій у реалізації 
фінансових послуг. Сьогодні з’являються структури, які на основі застосування 
ІТ-технологій пропонують нефізичні канали обслуговування, впровадження 
операційних рішень та розробку нових методів встановлення контактів з 
потенційними клієнтами. До таких, зокрема, слід віднести необанки. 

Оскільки такі сервіси в Україні тільки починають виникати, їх називають 
по-різному. Поряд із терміном «необанк» зустрічаються терміни «мобільний 
банк», «директ-банк», «віртуальний банк», «інтернет-банк», «онлайн-банк», 
«цифровий банк». У світовій практиці також широко використовується поняття 
«банк-челенджер» (Challenger Bank), що застосовується до всіх банків, що 
виходять за рамки класичного обслуговування.  

Незважаючи на відсутність узгодженого розуміння термінології під цими 
термінами розуміється одне – банк без відділень. Ми будемо застосовувати 
термін «необанк», етимологія поняття якого дозволяє поєднувати уже звичний 
термін «банк» та компоненту «нео-» (neos), що в перекладі з грецької означає 
«новий». Відповідно до загального визначення необанк – це компанія, яка 
забезпечує банківський і платіжний сервіс без традиційної інфраструктури 
банківських відділень. Петренко І. П. під необанком пропонує розуміти 
фінансово-кредитну установу, яка здійснює банківські операції, використо-
вуючи для цього не офісні відділення, а виключно мережу Інтернет і сучасні 
технологічні платформи [1, с. 36]. 

Особливістю необанків є те, що окрім традиційних банківських послуг 
(рахунки і операції за ними, кредити, управління капіталом, інвестиції, 
депозити тощо) вони прагнуть використовувати й новітні інструменти, 
наприклад, P2P-кредитування, краудфандингові платформи, фінансових 
роботів-консультантів, криптовалюту. Також необанки, як правило, 
пропонують вищі процентні ставки, більш низький рівень комісій (або взагалі 
їх відсутність) і вищий клас обслуговування та підтримки. Звільнившись від 
застарілої ІТ-інфраструктури, вони мають більше можливостей створювати 
сучасні банківські продукти [1, с. 36]. 
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Перевагами необанків є те, що вони не мають відділень та весь 
документообіг у них здійснюється виключно в електронному вигляді, що 
значно економить кошти установи та дозволяє знизити тарифи на свої послуги. 
Завдяки роботі в он-лайн режимі підвищується швидкість обслуговування 
клієнтів. До інших переваг необанків слід віднести: 1) вони роблять наголос на 
створенні найбільш сучасного інтерфейсу для користувача банківських про-
дуктів на базі досить простого набору технологій, а також приділяють значну 
увагу високоякісній та оперативній підтримці своїх клієнтів; 2) необанки 
постійно працюють над розширенням та удосконаленням свого продуктового 
ряду, враховуючи потреби своїх користувачів (наприклад, миттєва оплата 
рахунків, можливість встановлювати тижневі ліміти витрат за картками тощо); 
3) необанки випереджають традиційних конкурентів за рахунок значно 
нижчого рівня комісійних для клієнтів. Це обумовлено тим, що звичайні банки 
не можуть надто знизити свою комісійну винагороду, так як за рахунок цих 
доходів вони покривають свої високі операційні витрати з утримання мережі 
відділень та підтримки ІТ [1, с. 202; 2, с. 26]. 

Недоліками переходу на новий формат ведення банківського бізнесу є те, 
що такі банки повинні мати досить агресивну маркетингову стратегію та цінову 
політику, щоб конкурувати на ринку. Далі необхідно не просто створити 
мобільну програму, яка дозволить виконувати певні банківські функції, а цілу 
систему, яка буде водночас зручною та простою до розуміння й охопить всі 
аспекти банківської діяльності.  

За кордоном необанки або самостійно отримують банківську ліцензію, або 
функціонують на базі одного з діючих банків, купуючи оптом послуги у 
фінансової організації, яка надає ліцензію, та продаючи їх у роздріб своїм 
клієнтам. Незважаючи на те, що український ринок банківських послуг не 
настільки великий, як ринки європейських країн, в нашій країні вже існує така 
фінансова технологія. В Україні перший необанк під назвою Monobank почав 
свою роботу в листопаді 2017 року, а вже станом на 12.02.2018 р. кількість 
виданих карт становила 100 000 [3]. Monobank функціонує у форматі інтернет-
банкінгу який складається з мобільного додатка і звичайної кредитної картки, 
емітованої Universal банком. Саме на рахунках цієї установи розміщені кошти 
клієнтів Monobank. 

Розвиток необанкінгу в Україні стримується реаліями банківського 
регулювання, зокрема в питаннях відкриття і ведення банківських рахунків. 
Оскільки відкриття та ведення поточних рахунків сьогодні є виключно 
банківською діяльністю (ст. 47 Закону України «Про банки та банківську 
діяльність), проект, що передбачає ведення клієнтських рахунків, можливий 
лише на базі класичного банку. Також це стосується випуску платіжної картки. 
Незважаючи на те, що картка може обслуговуватися різноманітними 
платіжними системами, її емітентом може бути лише банк, який уклав договір з 
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відповідною платіжною організацією (ст. 14 Закону України «Про платіжні 
системи та переказ грошей»). Таким чином, реалізація проекту у сфері 
необанкінгу в Україні повинна передбачати співпрацю з будь-яким діючим 
комерційним банком [4]. 

Зазначені вище вимоги законодавства сьогодні не дозволяють ефективно 
впроваджувати інновації у сфері банківського обслуговування. Усунення цих 
перешкод сприятиме розвитку необанків та впровадженню інноваційних 
технологій у фінансовий сектор. 
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ПРІОРИТЕТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Ковальчук В. Г., Ткаченко М. О. 
Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The European integration intentions of Ukraine has made changes in its 
economy and in particular the financial sector. Significantly these changes have 
affected the development of the banking system, which is systemutvikling element of 
the financial-credit market. The essence of these changes is evident in the increasing 
presence of foreign banks, the need of implementation of the norms of the banking 
legislation applicable in the EU, and the European methods of conducting the 
banking business in the domestic practice. 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насам-
перед на ринок Європейського союзу. 

На шляху процесів європейської інтеграції України постає низка обмежень, 
пов’язаних із депресивними тенденціями у вітчизняній економічній системі, 
проблемами й ризиками банківського сектору України. 
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Серед проблем банківської системи слід відзначити: значні непогашені 
зовнішні зобов’язання і залежність платіжного балансу від показників 
реструктуризації боргів банків; низьку прибутковість та неоптимальну струк-
туру витрат вітчизняних банків; значну частку проблемних кредитів і великі 
відрахування до резервів. 

Основними принципами політики євроінтеграції банківського сектору 
України є: 

1) забезпечення економічного суверенітету України в умовах посилення 
інтеграції з країнами ЄС; 

2) гармонізація інтересів України та її банківського сектору з інтересами 
країн ЄС у процесі посилення інтеграційних процесів в економіці та 
банківському секторі; 

3) прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський 
сектор України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та банківської 
системи; 

4) безперервність процесів інтеграції України з ЄС та забезпечення умов 
підвищення ефективності впливу банківської системи на темпи і масштаби 
вітчизняного товарного виробництва. 

Довіра клієнтів до української банківської системи України в цілому 
останнім часом знаходиться на доволі низькому рівні внаслідок об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. Згідно рейтингу довіри, складеного провідною в Україні 
інвестиційною компанією «Dragon Capital» 12, з 20 найбільш надійних банків: 
14 банків іноземних банківських груп і лише 6 банків з капіталом українського 
походження. 

В умовах припливу іноземного капіталу у банківський сектор України та 
посиленням ролі транснаціональних банківських структур стратегічними 
напрямками розвитку та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної 
банківської системи мають стати: укрупнення вітчизняних банків для 
підвищення їх капіталізації, участь національних банків у розвитку реального 
сектору економіки, переорієнтація на міжнародні фінансові ринки, 
удосконалення та впровадження інноваційних банківських послуг та продуктів, 
залучення вітчизняних банків до фінансування пріоритетних державних 
проектів, посилений контроль за діяльність банківських установ, щоб запобігти 
виникненню фінансових криз. Зазначені напрями сприятимуть посиленню 
стійкості вітчизняного банківського сектору та отриманню максимального 
ефекту роботи транснаціональних банків в Україні. 

Основними напрямами інтеграції банківської системи України до Євро-
пейського Союзу та заходами щодо їх практичної реалізації мають стати такі. 

1. Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг. 
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2. Розробка механізму попередження та зниження ризиків, що можуть 
бути додатково привнесені до вітчизняної банківської системи у зв’язку з 
розширенням євроінтеграційних процесів, та інструментів його реалізації. 

3. Вдосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в 
умовах посилення інтеграції України до європейської економічної спільноти. 

4. Продовження діалогу з регуляторами банківської діяльності з країн ЄС. 
Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських 

стандартів вимагає певного перехідного періоду. 
Таким чином, процес адаптації законодавства у сфері банківського 

регулювання до норм, прийнятих в ЄС, закладає цілу низку ключових напрямів 
розвитку фінансової системи в цілому і банківської зокрема на найближчі роки. 
Наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати стратегічному 
пріоритету фінансової політики України − забезпеченню стабільності 
банківської системи. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Козьмук Н. І. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The peculiarities of functioning of modern banking system in the conditions of 
deterioration of assets, reduction of operations efficiency and risk appearances are 
considered. The level of riskiness of banking activity in comparison with other types 
of activity is characterized. The methods of detecting and minimizing the risks of 
banks functioning are investigated and improved. 

Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити 
без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у 
сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси, 
тому з ними постійно стикаються всі члени суспільства. Банківська справа є 
однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі 
повну непроінформованість.  

Нині банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. 
Відійшли в минуле часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та 
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безпечним, а жорстке регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо 
прийняття управлінських рішень. Технологічна революція, стрімка інфляція, 
посилення конкурентної боротьби та процеси дерегулювання банківської 
діяльності зумовили формування значно агресивніших стратегій у банківському 
менеджменті, які супроводжуються підвищеною ризиковістю. Через те, що 
враховувати фактори ризику та керувати ними стає значно складніше, 
погіршується структура активів, знижується ефективність операцій, а зрештою 
може виникнути кризова ситуація. Тому пошук і дослідження адекватних 
методів виявлення та управління ризиками перетворюється на складну 
проблему, яку необхідно вирішувати керівництву кожного банку. Перед 
менеджментом постає завдання мінімізувати ризики, забезпечуючи достатні 
прибутки для збереження коштів вкладників та підтримки життєдіяльності 
банку, а також забезпечення на належному рівні фінансової безпеки. 

В економічній літературі і практиці термін «ризик» вживається доволі 
часто і залежно від контексту в це поняття включається різний смисл, оскільки 
визначення ризику є багатогранним. У найширшому розумінні ризиком 
називають невизначеність здійснення тієї чи іншої події у майбутньому.  

Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і 
це призведе до небажаних наслідків. У банківській справі, як і в інших видах 
бізнесу, ризик пов’язується насамперед з фінансовими витратами, що 
виникають у разі реалізації певних ризиків. Оскільки повністю уникнути 
ризиків неможливо, то ними можна і потрібно свідомо управляти, пам’ятаючи 
про те, що всі види ризиків між собою взаємопов’язані і їх рівень постійно 
змінюється під впливом динамічного оточення [1, с. 9]. 

У цілому банківська сфера характеризується вищою ризикованістю 
порівняно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою 
тих функцій, які виконує кожний комерційний банк. Банки мають багато 
партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впли-
ває на їхнє становище. Діяльність банку є дуже різноманітною і включає 
операції щодо залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів, надання 
кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо. Здійснення 
кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків 
одночасно. 

Через те, що банк одночасно здійснює і активні, і пасивні операції, 
виникають додаткові ризики, так як ризик незбалансованої ліквідності, ризик 
розриву у строках залучення і розміщення коштів, валютний ризик. Це 
спонукає до пошуку особливих підходів до обмеження їх впливу, які дістали 
назву «управління активами і пасивами банку». Діяльність операційних 
підрозділів, обов’язковість застосування високотехнологічних інформаційних і 
телекомунікаційних систем, необхідність постійного контролю, реалізація 
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функцій маркетингової служби супроводжуються низкою функціональних 
банківських ризиків, яких можуть уникнути інші суб’єкти підприємницької 
діяльності. Нарешті, саме банківська система у більшості країн світу підлягає 
жорсткому регулюванню зі строни держави та спеціальних органів нагляду. 
Отже, банк наражається на зовнішні щодо його діяльності ризики, причому 
деякі з них, такі як ризик невідповідності умовам державного регулювання, 
мають першочергове значення у банківській діяльності [2, с. 5]. 

Механізми управління ризиками комерційних банків є надзвичайно 
актуальною проблемою сучасної економіки, оскільки оптимізація ризиків є 
головним фактором, які впливають на фінансовий стан банків та перспективи їх 
розвитку. Прагнення банків максимізувати прибуток актуалізує питання 
пошуку шляхів удосконалення управління ризиками. 

Незважаючи на те, що банківська діяльність супроводжується численними 
ризиками, саме банки покликані уособлювати надійність і безпеку. Оскільки 
банкіри працюють здебільшого з чужими грошима, то намагаються знизити 
ризиковість своєї діяльності навіть більше, ніж інші підприємці [3]. Отже, 
управління ризиків розглядається як один із найважливіших напрямів 
фінансового менеджменту у банках. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Лісняк А. Є. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The article presents the evolution of the system of indicators of financial 
security of banks and their implementation into the practice of the NBU. 

Зважаючи на специфіку діяльності банку як фінансового посередника для 
оцінювання фінансової безпеки банку використовується лише частина з усієї 
множини показників фінансової безпеки суб’єкта господарювання, напрацьо-
ваних в економічній літературі.  

До сьогодні не сформовано єдиного бачення сутності та класифікації 
загроз фінансовій безпеці як окремих банків так і банківської системи загалом, 



62 

а отже і єдиної системи показників та методології ідентифікації та вимірювання 
таких загроз. Однією з причин цієї багатовекторності є мінливість зовнішнього 
середовища та створених ним викликів для фінансової безпеки банку. Дана 
робота має за мету прослідкувати еволюційне становлення та розвиток системи 
оцінювання фінансової безпеки банку. 

Групування необхідних показників залежить від вибору критерію, на 
підставі трактування якого можна зробити висновок про те, чи перебуває банк у 
фінансовій безпеці. Науковці пов’язують фінансову безпеку банку із 
фінансовою стійкістю та стабільністю; ступенем ефективності фінансово-
господарської діяльності; мінімізацією ризиків. Фінансова стійкість являє собою 
властивість фінансової системи повертатися до рівноважного стану (фінансової 
стабільності) після зупинення впливу негативних обставин, а фінансова безпека 
є граничним рівнем стійкості фінансової системи [1]. 

Починаючи з 20–30-х роках минулого століття розвивалась наукова 
школа фінансової діагностики (складової частини економічного аналізу), яка за 
мету ставила передбачення можливого банкрутства компанії на основі 
бухгалтерської звітності, надаючи більшу перевагу перспективному аналізу, 
ніж ретроспективному. Пріоритетним напрямком дослідження став 
коефіцієнтний аналіз для пошуку ключових кількісно виміряних факторів 
ризику та їх кореляційної залежності на базі даних великої емпіричної бази 
банкрутств компаній. Традиційними коефіцієнтами аналізу фінансової безпеки 
банку є показники структури та достатності капіталу; структури зобов’язань; 
якості та структури активів; оцінки рівня доходності, ліквідності та витрат. 

Коефіцієнтний аналіз став підґрунтям запровадження індикаторів, що 
визначають межі негативних процесів. Оцінка фінансової безпеки банку 
проводиться шляхом співставлення (абсолютного чи відносного) фактичних 
показників діяльності банку із пороговими значенням індикаторів, які можуть 
мати статус нормативів. У вітчизняній практиці для оцінювання фінансового 
стану банків НБУ з 2001 року застосовує систему 12 нормативів, поділених на 4 
групи – капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування, які базуються 
на BCBS методиці Базелю І та Базелю ІІ [2, 3]. 

Коефіцієнтний аналіз також дозволяє напрацювати методику оцінювання 
рівня та динаміки ризиків. На сьогодні до основних ризиків, пов’язаних з 
фінансовою безпекою банків, у порядку спадання їх рівня НБУ відносить – 
ризик прибутковості, кредитний ризик, валютний ризик, ризик достатності 
капіталу, ризик ліквідності [5]. 

При розробці критеріїв фінансової безпеки треба враховувати зміни 
фінансових відносин та появу нових фінансових інструментів. Глобалізаційні 
процеси зумовили необхідність створення міжнародної системи фінансової 
безпеки. З цією метою об’єднують зусилля національні центральні банки, 
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міністерства фінансів, регулятори фінансових ринків та міжнародні організації 
такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Базельський комітет з 
банківського нагляду; Міжнародна організація регуляторів ринків цінних 
паперів, Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності; Форум 
фінансової стабільності та ін.  

Банківські кризами 1990-х років вивели на перший план поняття 
стійкості банку. У кінці 90-х на початку 2000-х років Міжнародний валютний 
фонд ініціював цілий ряд програм, пов’язаних із напрацюванням системи 
показників та методів оцінювання фінансової стабільності, серед яких: 
спеціальний стандарт поширення даних; система оцінки стабільності 
фінансових систем (у тому числі впровадження стрес-тестів); індикатори 
фінансової стійкості. Україна приєдналася у 2003 році до Спеціального 
стандарту поширення даних, зробивши істотні кроки щодо приведення 
офіційної статистики до міжнародних стандартів. Результатом Програми 
оцінки фінансового сектору стали регулярні, починаючи з 1996 року, звіти 
центральних банків з фінансовій стабільності.  

Показники фінансової стійкості створили основу якісного аналізу і по-
рівняння між країнами, незважаючи на відмінності в статистичному та 
фінансовому обліку, стандартах банківського контролю. Їх основними 
критеріями є: достатність власного капіталу; якість активів; рентабельність; 
ліквідность; чутливість до системного ризику. Усього 40 індикаторів 
фінансової стійкості, з яких 25 показників сектору депозитних корпорацій, з 
2006 року розраховуються спеціалістами НБУ на основі методології МВФ [4]. 
Система індикаторів фінансової стійкості є відкритою до змін. 

Для оцінювання фінансової безпеки як окремого банку, так і системи у 
цілому часто використовують агреговані індикатори, на яких за різними 
методиками побудовані рейтингові системи. У листопаді 2016 року НБУ 
схвалило проведення оцінки банків за рейтинговою системою CAMELSO. 
Проблемою агрегованих показників є їх усереднений характер, що не дозволяє 
виявити джерело проблем.  

Фінансова криза 2008 року вказала на небезпеку системного ризику та 
проблему TBTF-банків, що спричинило ряд заходів вдосконалення 
банківського нагляду. Зокрема, була створена Європейська Рада системного 
ризику, прийняті положення Базелю III т.ін. У відповідь на виклики 
негативних наслідків можливих криз НБУ відповідно до рекомендацій Базелю 
III та норм ЄС розробляє та впроваджуватиме у 2018–2020 роках нові кількісні 
та якісні вимоги до структури капіталу, буферів капіталу та ліквідності, 
ввівши нові показники структури регулятивного капіталу, достатності 
капіталу, коефіцієнти левериджу; короткострокової (LCR) та довгострокової 
(NSFR) ліквідності [5]. Зазначимо, що науковцями на основі розвитку методів 
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геп-аналізу, аналізу дюрації, скорингових моделей імітаційного аналізу, 
нечіткої логіки та інших, у поєднанні із широким спектром програмних 
продуктів напрацьовано велику кількість показників, для оцінювання 
фінансової безпеки банків, які після перевірки їх діагностичної здатності 
впроваджуються у практику ризик-менеджменту банків та наглядових органів. 
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РОЛЬ ЗОВНІШНІХ КОНСУЛЬТАНТІВ  
У ПРОЦЕСАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ 

Мамедов С. Г.  
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The main directions of participation of external consultants in the processes of 
bank restructuring are disclosed, peculiarities of their work and professional 
competence are considered. 

Реструктуризація – це сукупність найскладніших процесів у сфері 
банківського бізнесу, який фахівці називають вершиною корпоративних 
фінансів [1]. Купівля і продаж банків, виведення непрофільних активів, 
стабілізація і оздоровлення бізнесу – це такі напрями діяльності, у яких досвіду 
членів спостережної ради та правління часто виявляється недостатньо. 
Безумовно, особи, які відповідають за цей процес, повинні чітко розуміти 
стратегічні цілі реструктуризації, напрями розвитку бізнесу після закінчення 
операції, однак самі по собі реструктуризаційні процеси є дуже специфічними і 
вимагають спеціальних знань і навичок [2, c. 157]. Такими знаннями і 
навичками володіють інвестиційні банки і консалтингові компанії, що 
спеціалізуються на процесах реструктуризації бізнесу.  

Зазвичай у межах визначеного комплексу послуг зовнішні консультанти 
(переважно інвестиційні банки) можуть працювати в таких напрямах: аналіз 
економічного стану та визначення оптимальних схем об’єктів злиття, 
поглинання або реструктуризації; акумулювання на ринку великих пакетів 
акцій на замовлення клієнта (купівля пакетів акцій та їх продаж); залучення 
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потрібного обсягу фінансових ресурсів для реалізації цих операцій; проведення 
презентацій проекту і пошук потенційних об’єктів злиття, інвесторів та 
учасників угоди; проведення всестороннього дослідження банків, розрахунок 
ефективності трансакції; консультування на етапі переговорів щодо умов і 
методів реалізації угоди, вироблення і здійснення ефективного захисту клієнта 
від поглинання; допомога у підготовці належних документів та фінансування 
реалізації угод; проведення аналізу очікуваного ефекту від здійснення 
трансакції. 

Існуюча практика і перспективи реструктуризації, зокрема злиття і 
поглинання, створює можливість для розвитку банківського консалтингу в 
даній області. Зокрема, поряд з великими аудиторськими і консалтинговими 
компаніями, на зарубіжних ринках працює цілий ряд невеличких фірм і 
приватних підприємців, що займаються питаннями продажу і купівлі банків. 
Звичайно подібні фірми і підприємці здійснюють наступні послуги: пошук 
продавців контрольного пакета акцій (частки) банку; попередній аналіз 
фінансового стану банку, та наявних в нього технологій і нематеріальних 
активів; проведення попередніх переговорів із продавцями про терміни, форму 
і вартість продажу пакета акцій; підготовка висновків про інвестиційну 
привабливість банку (висновок містить загальні відомості про банк, його 
акціонерів, менеджерів, приміщення, філії і відділення, структуру балансу, 
якість активів, зобов’язань банку, методологію передбачуваної купівлі-продажу 
акцій); вироблення орієнтованих параметрів об’єкта злиття чи поглинання на 
основі стратегії банку. 

На сьогодні виникає чимало питань, пов’язаних з функціонуванням 
подібних фірм і приватних підприємців в Україні.  

По-перше, діяльність з надання послуг у сфері реструктуризації банків 
повинна належним чином регулюватися зі сторони НБУ, оскільки відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про Національний банк України» він здійснює 
банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі, 
ліцензування банківської діяльності та окремих операцій, а також здійснює 
попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні 
неплатоспроможних банків з ринку, та складає перелік таких осіб.  

По-друге, необхідно розробити та прийняти Закон України «Про 
обслуговування процесів реструктуризації банків в Україні», який би визначав 
правові основи ліцензування, сферу діяльності таких посередників, а також їхні 
функції, обов’язки та рівень відповідальності за їх виконання.  

По-третє, подібні приватні підприємці повинні діяти на основі ліцензії, для 
чого слід створити при НБУ відповідну ліцензійну комісію, до якою увійшли б 
представники НБУ, ФГВФО, асоціативних банківських організацій (АУБ, 
НАБУ), а також фахівців вищих навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку фахівців для банківської системи України. На цю комісію слід 
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покласти обов’язки видачі ліцензій фахівцям, які здійснюватимуть 
обслуговування процесів реструктуризації банків, на підставі успішного 
складання останніми кваліфікаційного іспиту. 

По-четверте, такі фахівці, повинні періодично (як мінімум 1 раз у 5 років) 
проходити відповідне навчання та підвищення кваліфікації, що також слід 
зафіксувати у нормативно-правових документах.  

По-п’яте, необхідно періодично проводити перевірки діяльності цих 
посередників, цю функцію доцільно покласти на Департамент виїзних 
перевірок НБУ. А також потрібно відпрацювати механізм розгляду скарг на 
недобросовісне виконання ними своїх функцій та передбачити у нормативно-
правовій базі відповідні санкції. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ БАНКУ 
Миколишин М. М. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The features of the influence of internal and external factors on the formation of 

the financial structure of capital are considered. It investigated that the main factors 
that determine the current state of the financial structure of the bank’s capital are 
unfavorable stock market conditions and the absence of an additional, public issue of 
shares by existing shareholders. 

Управління фінансовою структурою капіталу припускає вирішення ряду 
завдань, пов’язаних з оцінкою обсягу необхідних ресурсів, формою їх 
залучення, ступенем їх доступності, часом розпорядження, вартістю залучення 
певного виду ресурсів (виду цінного паперу), ризиком, іншими формальними і 
неформальними умовами залучення конкретного джерела ресурсів. У даному 
аспекті доцільно детальніше зупинитися на дослідженні обмежень формування 
власного і позикового капіталу банку.  

Оцінка та порівняння вартості різних елементів пасиву (капіталу) 
дозволяють вибрати найбільш дешевий спосіб довгострокового фінансування, 
тобто сформувати цільову структуру капіталу. Однак, залучення фінансових 
ресурсів з різних джерел має ряд своїх організаційно-правових, макроекономіч-
них, інвестиційних та фінансово-аналітичних обмежень. При управлінні 
фінансовою структурою капіталу враховується також специфіка фінансової 
діяльності банку.  



67 

До обмежень організаційно-правового характеру відносяться закріплені в 
законодавчому порядку вимоги до величини і порядку формування окремих 
елементів власного і позикового капіталу банку: нижня межа величини 
статутного капіталу, межі розміщення привілейованих акцій, величина 
резервного капіталу банку. До даної групи можна віднести обмеження, які 
пов’язані із здійсненням ліцензованих видів діяльності. Так, для отримання 
ліцензії на право здійснення банківської діяльності, банк повинен виконувати 
ряд умов по величині власного капіталу.  

До організаційно-правових обмежень відноситься також контроль над 
управлінням банківською установою. Залучаючи фінансові ресурси шляхом 
додаткової емісії акцій, банк змінює фінансову структуру капіталу, а отже, і 
структуру управління самої установи [1].  

У число макроекономічних обмежень входять інвестиційний клімат в 
країні, ризик країни, емісійно-кредитна політика держави, діюча система 
оподаткування, величина ставки рефінансування НБУ, рівень інфляції.  

На формування фінансової структури капіталу в першу чергу роблять 
вплив консолідація банків у світові фінансові групи і результатом цього стає 
впорядкування грошових потоків, а також поліпшення якості корпоративного 
управління [2].  

До чинників, які пом’якшують негативний інвестиційний клімат, можна 
віднести високий рівень концентрації фінансових ресурсів у розпорядженні 
глобальних інвестиційних фондів, позитивний настрій західних інвесторів 
відносно України, а також збільшення капіталізації української банківської 
системи загалом [3, c. 17–18]. Найбільшою мірою це сприятливо для 
короткострокових корпоративних цінних паперів і єврооблігацій. 

Прийнятність для банку тієї або іншої схеми фінансування пов’язана з 
об’ємом, умовами і терміном, протягом якого вона здійснює всі організаційні 
процедури по оформленню фінансових відносин з контрагентами з приводу 
мобілізації коштів. Емісія акцій або облігацій – процедура вельми тривала  
[4, c. 110–112]. Це зв’язано, по-перше, з тривалим терміном підготовки 
документів для державної реєстрації випуску цінних паперів; по-друге, з наяв-
ністю тимчасового проміжку, протягом якого дана реєстрація здійснюється; по-
третє, з тривалим терміном розміщення цінних паперів, яка може тривати до 
одного року з дня затвердження вирішення про емісію цінних паперів. 

Необхідно мати на увазі, що в світовій практиці випуск акцій перетворився 
на спосіб мобілізації фінансових ресурсів, який застосовується у випадках, коли 
вичерпані альтернативні можливості залучення засобів із зовнішніх і 
внутрішніх джерел. Основними чинниками для українських банків, що 
стримують додаткову емісію акцій є [5; c. 99]: 
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• протидія власників контрольного пакету збільшенню загального числа 
акцій, оскільки воно веде до зменшення частки цінних паперів, що 
належать їм і підриває контроль над компанією-емітентом; 

• небажання компанії знижувати показник «прибуток з розрахунку на 
акцію», оскільки чим більше питомий прибуток, тим вище її ринкова 
вартість; 

• несприятлива фондова кон’юнктура і досягнення точки насичення 
фондового ринку, коли банк-емітент не може розміщувати нові випуски 
акцій по прийнятній для нього ціні.  

Подальший розвиток банківської системи України в умовах ринкової 
економіки передбачає необхідність вдосконалення управління пасивними 
операціями на основі залучення коштів вкладників та інших кредиторів, а 
також визначення оптимального співвідношення між власними, залученими та 
запозиченими коштами, що є особливо важливим в умовах дефіциту 
фінансових ресурсів. 
 
Список використаних джерел 
1. Duliniec A. Struktura i koszt kapitalu w przedsiebiorstwie / A. Duliniec. – Warszawa, 2016. –  

326 s. 
2. Басовский Л. Е. Составляющие капитала и их цена [Електронний ресурс] / Л. Е. Басов-

ский, Е. Н. Басовская. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/management/finance/capital 
/capital_val.shtml.  

3. Афанасьев А. Как оценить готовность компании к ІРО / А. Афанасьев // Финансовый 
директор. – 2017. – № 9 (51). – С. 16–19. 

4. Солодухина А. В. В поисках решения загадки структуры капитала: поведенческий подход 
/ А. В. Солодухина, Д. В. Репин // Корпоративные финансы. – 2016. – № 1(5). – С. 103–
118. 

5. Kester C. Capital and ownership structure: a comparison of United States and Japanese 
manufacturing corporations / Kester C. // Financial Management. – 2015. – 15.– P. 97–113.  

 
 

РОЛЬ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ  
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ УКРАЇНИ 

Огородник В. В. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The research defines the importance of state-owned banks for socio-economic 
growth of Ukraine. The author’s interpretation of the state-owned banks functions is 
suggested. 

За умов євроінтеграційних та глобалізаційних процесів у вітчизняній 
економіці повноцінне функціонування банківської системи відіграє провідну 
роль у соціально-економічному зростанні України. Оскільки, саме банки через 
розширення доступу до кредитних ресурсів стимулюють розвиток провідних 
секторів економіки; банки через виконання функції фінансового посередника 
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забезпечують пришвидшення економічної активності, а також зменшення 
обсягу готівкових розрахунків, що, у свою чергу, сприяє мінімізації тіньової 
економіки; ефективно функціонуюча та конкурентна банківська система є 
запорукою фінансової стабільності держави. 

У банківській системі України значення банків з державною участю 
поступово виходить на одну з провідних позицій, основна роль яких полягає 
саме у сприянні соціально-економічному зростанню в країні. Конкуренція 
всередині банківської системи зростає, адже у 4 найбільших державних банків 
(АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргаз-
банк») зосереджено більше 54 % банківських активів (станом на 01.01.2018 р.) 
[1]. Окремо варто відзначити, що після націоналізації Приватбанку відбулося 
часткове повернення до державної фінансово-кредитної системи. 

З метою більш повної характеристики змісту діяльності банків з 
державною участю, необхідним є обґрунтування притаманних даним банкам 
функцій, що, на нашу думку, полягають у: сприянні розвитку інноваційної 
економіки через зниження вартості джерел фінансування для пріоритетних 
галузей економіки; компенсації недоліків ще не достатньо сформованого 
ринкового механізму; забезпеченні економічної безпеки держави, зменшуючи 
вплив іноземного капіталу в банківській системі; активізації розвитку малого і 
середнього бізнесу, що обумовлено організацією взаємовигідного фінансового 
партнерства та наданням кредитних ресурсів на пільгових умовах. 

Крім того, важливим є співставлення цілей соціально-економічного 
розвитку країни та стратегій розвитку провідних банків з державною участю. 
Проаналізувавши офіційні сайти таких банків як АТ «Укрексімбанк», АТ 
«Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та АБ «Укргазбанк» не можливо зробити 
висновки щодо актуальних стратегії розвитку найбільших вітчизняних банків з 
державною участю та термінів їх реалізації. Натомість, наявна в неофіційних 
джерелах інформація щодо місії, цілей та завдань провідних банків з 
державною участю, свідчить, що у даних банків відображено лише інтереси 
отримання прибутку (що є характерним і для приватних банків) та розширення 
частки ринку. Водночас, відсутні цілі спрямовані на розвиток пріоритетних 
галузей економіки, фінансової взаємодії з малим і середнім бізнесом. Тобто, 
інтереси держави у стратегічних планах провідних банків з державною участю 
не відображені (або відображені не в повній мірі). 

Вважаємо за доцільне внесення змін до стратегій функціонування і 
розвитку банків з державною участю, що мають бути направлені на реалізацію 
цілей соціально-економічного розвитку держави, зокрема, фінансову взаємодію 
з підприємницьким сектором та кредитування провідних галузей економіки. На 
нашу думку, функціонування банків з державною участю буде ефективнішим за 
умов координації основних цілей та завдань з соціально-економічною 
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політикою держави, підтримки тих галузей та напрямів діяльності, які є 
невигідними для банків з приватним капіталом.  

Таким чином, для соціально-економічного розвитку держави важливе 
значення має не тільки повноцінне функціонування у банківській системі 
банків загалом, а ще й діяльність банків з державною участю, як прямих 
виконавців державної політики. 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ:  
ОЦІНКА ЧИСТОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ БАНКУ 

Семенцов Р. В. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

According to the analysis complexity of the bank financial condition, complexity 
of determining the reference parameters of the bank, regulatory documents of the 
National Bank of Ukraine on determining the probability of bank default, the author 
proposes to use a stream approach for the objectivity of determining the quality of 
bank financial management. 

Існує велика кількість підходів до визначення фінансового стану банку, у 
свою чергу потоковий підхід до визначення якості фінансового менеджменту 
банку є дещо недооціненим, хоча він дає можливість порівняння фінансового 
стану навіть банків з істотно відмінними обліковими політиками. 

Інформація щодо руху грошових коштів дає змогу банку визначити його 
прибутковість і водночас – дефіцит або надлишок значної суми грошових 
коштів. Інформацію про чистий грошовий потік можливо отримати шляхом 
використання звітності про рух грошових коштів банку. Дана форма показує 
порядок фінансування операцій будь-якого банку та використання ним 
фінансових ресурсів [3]. 

Звіт про рух грошових коштів вміщує грошові надходження та виплати 
трьох основних категорій у результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. 

Операційна діяльність – це основна діяльність суб’єкта господарювання, 
яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або 
фінансовою діяльністю [3]. Операційна діяльність спрямована на продаж 
банківських послуг або виконання посередницьких функцій. 

Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, 
а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів [3]. 
Інформація про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності дуже 
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важлива, тому що вона відображає витрати (щодо ресурсів, які в майбутньому 
створять прибуток та певний рух грошових коштів). 

Фінансова діяльність – діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу 
вкладеного капіталу та запозичень суб’єкта господарювання [3]. Вважається, 
що банк здійснює фінансову діяльність, коли він отримує ресурси від 
акціонерів, повертає ресурси акціонерам, бере позики у кредиторів та сплачує 
суми, отримані як позички. 

Згідно Постанови № 373 [4], банк визначаючи грошові потоки від трьох 
зазначених видів діяльності: користується тільки прямим методом для 
інвестиційної та фінансової діяльності; прямим та непрямим для операційної 
діяльності. 

Відповідно, якщо аналізувати IFRS (МСФЗ) та U.S. GAAP (що потребує 
приведення чистого доходу до грошового потоку від операційної діяльності), 
то для розрахунку грошових потоків заохочується використання прямого 
методу. Разом з тим, IFRS (МСФЗ) та U.S. GAAP дозволяють використання 
непрямого методу. 

Щодо композиції видів діяльності банку – якість управління банком буде 
сприятливим тільки в тому разі, якщо матиме місце позитивний результат 
руху грошових коштів у зв’язку з операційною діяльністю банку, що значно 
перевищуватиме результат від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Для оцінки композиції грошових потоків від діяльності банку 
рекомендується використання наступної таблиці до визначення якості 
фінансового менеджменту банку, див. табл. 1. 

Таблиця 1 
Співвідношення грошових потоків і фінансової стійкості банку 

Вид діяльності  Відмінна Добра Задовільна Кризова 
Фінансова + -/+ +/- -/+ 
Інвестиційна + -/+ +/- -/+ 
Операційна + + +/- -/+ 
Чистий грошовий 
потік 

+ + + -/+ 

 
Підводячи підсумок, метод аналізу грошового потоку підвищує ступінь 

зіставності звітності про результати діяльності різних банків, він запобігає 
впливу різних підходів до обліку однакових операцій та подій. Даний метод 
може бути використаний для проведення стрес-тестування, як банку так і, 
складової частини банківського сектору. Зазначена його особливість 
обумовлює його актуальність використання. 
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РИТЕЙЛ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
Сідельник О. П., Руденко З. М. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Economic notion and forms of retail are researched along with its development 

and improvement directions. The article discusses the current state of banking 
retailin the domestic economy, which is now becoming dominant in the banking 
market. The authors examined the retail market and mechanisms to attract retail 
customers.  

У всьому світі роздрібний банківський бізнес – одне з найбільш 
прибуткових напрямків банківської діяльності. На даний час сегмент ритейлу в 
Україні проходить формування та удосконалення. Тому, саме у цій сфері 
вітчизняні банки можуть формувати власні конкурентні переваги та 
охоплювати нові сегменти ринку. 

Окремі аспекти ритейлу розглядали О. Азарян, А. Головіної, Л. Гальків,  
С. Єгоричевої, О. Звєрєва, В. Котковського, О. Лапко, Е. Локтєв, Б. Мізюк,  
Л. Ноздріна, Н. Пантелєєвої, Г. Саркісян, О. Чуб, В. Ящук та ін. Втім, як 
засвідчує аналіз останніх публікацій, питання рітейлу у банківському бізнесі 
досліджені ще не достатньо.  

Поняття «ритейл» пов’язане із процесами та механізмами реалізації 
товарів та послуг кінцевим споживачам, тому воно досить часто ототожнюється 
з сукупністю механізмів та технологій роздрібних продажів. Концепція 
маркетингу роздрібної торгівлі позиціонується як соціально-економічна 
(цілепокладає отримання фінансових результатів через поєднання задоволення 
інтересів клієнта і суспільства з урахуванням оптимізації трансакцій), процес 
задоволення потреб людей через вільний обмін цінних для покупців товарів і 
послуг – як соціальний, а сама роздрібна торгівля – як «соціальний вираз якості 
життя населення» [1, c. 325]. Проте, ритейл не варто обмежувати економічною 
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діяльністю у сфері торгівлі. Механізми ритейлу значно трансформувалися за 
умов впровадження інновацій та новітніх інформаційних технологій у сфері 
продажу, зміни асортименту товарів та послуг. 

Для розвитку ритейлу в сучасних умовах є притаманні певні особливості: 
омніканальна торгівля (комплексний підхід до покупця, клієнт хоче купувати 
де завгодно і як завгодно, створення різних каналів продажів, забезпечення 
покупця цілісним споживчим досвідом); цифровий досвід в магазині (інтерак-
тивні технології привертають увагу відвідувачів, підвищують якість обслугову-
вання, підвищує лояльність покупця); персоналізація (індивідуальний підхід до 
покупців, аналітика поведінки покупців, оптимізація асортименту, формування 
персональної пропозицію для кожного окремого клієнта); нові формати магази-
нів (зростання електронна комерція, офлайн-торгівлі: шоу-руми, веб-руми,  
pop-up магазини, гібридні торгові точки і брендові острівці в торгових точках). 

Особливості розвитку банківського бізнесу протягом останніх років дає 
можливість, стверджувати що банківський ритейл поступово перетворюється 
на комплекс послуг та банківських продуктів для приватних споживачів та має 
значні перспективи у сфері інноваційних банківських послуг. За даними НБУ, 
за 9 місяців поточного року частка безготівкових платежів з використанням 
платіжних карток в Україні зросла до 38,5%. На початку 2017 року цей 
показник був на рівні 35,5%. У 2016 році ринок електронної комерції зріс на 
35% і становить 1,6 млрд доларів. Так, за результатами минулого року обсяг 
безготівкових розрахунків зріс до 571,3 млрд грн, або на 48% [2]. 

Формування продуктового ряду банківського ритейлу базується на 
традиційних та нетрадиційних банківських послугах, проте комерційний банк 
має пропонувати і використовувати у своїй діяльності набагато більше можли-
востей упровадження сучасних інновацій і технологій задля забезпечення 
розширення кола клієнтів і використання своїх послуг на банківському ринку  

У світовій банківські практиці виділяють, як мінімум, три варіанти 
організації банківського ритейлу: організаційне виокремлення роздрібного 
бізнесу в структурі універсального банку, як відокремленого самостійного 
напрямку банківської діяльності; створення окремого (спеціалізованого) банку, 
основним і єдиним напрямком діяльності якого є роздрібний бізнес; повне 
організаційне відокремлення ритейлу і створення дочірнього роздрібного банку 
у складі банківської (фінансової) групи [3]. 

Вітчизняні банки, все частіше застосовують Open Banking, що дає 
можливість: розробляти нові рішення, використовуючи напрацювання FinTech; 
отримати більш широкий доступ до ринку інновацій; поліпшити якість 
обслуговування клієнтів; створити нові джерела доходу для банку – за рахунок 
продажу своїх даних як послуги, або у вигляді плати за підключення 
провайдера до інтерфейсів банку; знизити витрати банку на розробку нових 
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продуктів і послуг, і витрати на надання послуг клієнтам за рахунок 
підключення зовнішніх провайдерів. 

Перспективним для банків є і партнерство між банками і рітейл-
компаніями, що обіцяє додаткові вигоди і можливості [4]. Загалом співпраця 
банк-рітейлер дозволить: створити нові сервіси та розширити перелік послуг 
для клієнтів, запустити нову програму лояльності для клієнтів, забезпечити нові 
джерела прибутку для рітейлера, створити нові джерела доходу і розширити 
перелік клієнтів банку (наприклад: від надання фінансових послуг, або випуск 
карти рітейлера). 

В Україні є об’єктивні передумови впровадження інноваційний технологій 
у банківській сфері та разом з тим і нових підходів до розвитку рітейлу. Беручи 
до уваги ризики, зумовлені економічними і політичними проблемами, 
кризовими явищами, військовими подіями, розвиток ритейлу має забезпе-
чуватися процесами модернізації та інновації, створення нових якісних підходів 
для сучасних форм торгівлі банківськими послугами. 
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CONTEMPORARY ROLE OF THE FAMILY OFFICES  
ON THE EUROPEAN PRIVATE BANKING MARKET 

Larysa Sloboda  
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The paper explains the key reasons and contemporary role of the Family Offices 
services on the European Private Banking market. As a result, the study highlights 
the prospects and challenges to offer this type of banking and wealth management in 
the Ukrainian financial sector. 

Ukraine’s ability to design a competitive financial sector should be based on the 
modern trends and market challenges of international banking sector development, 
especially in Europe. During the significant transformation period of the Ukrainian 
financial sector, according to the European integration strategy, considerable 
attention should be paid to the re-design existing business models of the financial 
intermediaries due to the customers’ needs. One of the most essential innovations for 
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the Ukrainian financial market is a Family Offices offer to the rich families’ 
generation, which is being very popular segment in the Europe and globally. The 
increasing concentration of wealth held by very wealthy families and rising 
globalization are fueling their growth.  

Family Offices is a specific private wealth management services and an 
attractive business on the European private banking market. History review shows, 
that Family offices have their roots in the sixth century, when a king’s steward was 
responsible for managing royal wealth. Later on, the aristocracy also called on this 
service from the steward, creating the concept of stewardship that still exists today. 
But the modern concept of the family office developed in the 19th century. In 1838, 
the family of financier and art collector J. P. Morgan founded the House of Morgan to 
manage the family assets. In 1882, the Rockefellers founded their own family office, 
which is still in existence and provides services to other families [1]. Although each 
family office is unique to some extent and varies with the individual needs and 
objectives of the family it is devoted to international scholars [2], it could be 
characterized as a family-owned entities that manages private wealth. 

There are many reasons why setting up a family office in existing economy 
situation makes sense, but at the root of these is the desire to ensure smooth 
intergenerational transfer of wealth and reduce interfamily disputes. This desire 
inevitably increases from one generation to the next, as the complexity of managing 
the family’s wealth grows. Without being exhaustive, the following points set out the 
reasons why a family office makes sense for customers [3]: 

• Privacy and confidentiality (keeps the information for all family members, 
covering the entire portfolio of assets and personal date on a holistic basis); 

• Governance and management structure (deal with the complexities of the 
family’s wealth transparently, helping the family to avoid future conflicts); 

• Alignment of interest (ensures that there is a better alignment of interest 
between financial advisors and the family); 

• Potential higher returns (help formalize the investment process, and 
maximize investment returns for all family members); 

• Risk management (allow for operational consolidation of risk, performance 
management and reporting, that helps the advisor to make more effective 
decisions to meet the family’s investment objectives); 

• Centralization of other services (coordinate other professional services, 
including philanthropy, tax and estate planning, family governance, 
communications and education, to meet the family’s mission and goals); 

• Focal point for the family (offer a new focal point of identification for the 
family members, for example the philanthropic activities of the family). 

In terms of implementing this type of services in the Ukrainian financial market, 
Ukraine is far behind the well-developed countries. However, the private capital of 
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the wealthy Ukrainian families could be the significant financial sources for the 
domestic economy development.  
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ – ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Філіповський О. В. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

In this paper, the potential risks of factors affecting the production environment 
on the health of office banking workers are identified. The measures of creating safe 
working conditions are proposed. 

Однією з найважливіших проблем сьогодення є вирішення та встановлення 
засад щодо охорони праці у різних видах діяльності, зокрема банківській сфері.  

Актуальність цього напрямку полягає у забезпечення належних, безпечних 
і здорових умов праці працівників банку різних професій: менеджерів, 
економістів, бухгалтерів, касирів, операційних спеціалістів з обслуговування 
юридичних та фізичних осіб, інженерів-програмістів, інкасаторів, охоронців 
тощо, а також у розробці комплексу організаційно-технічних та медично-
профілактичних заходів щодо збереження здоров’я та працездатності людини. 

Мета роботи – визначення потенційних ризиків чинників впливу 
виробничого середовища на здоров’я офісних банківських працівників та 
розробка заходів по створенню безпечних умов праці. 

Дані наших досліджень та досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених 
свідчать, що негативними чинниками, з якими найчастіше пов’язані проблеми в 
галузі охорони та гігієни праці в банківських офісах, є наступні: 

• нераціональний підбір і розташування меблів та обладнання, порушення 
вимог організації робочих місць; 

• недостатній рівень освітлення приміщення та робочих поверхонь; 
• неоптимальний мікроклімат в офісному приміщенні; 
• недостатня площа та об’єм робочого місця; 
• підвищений рівень шуму та вібрації, електромагнітних полів; 
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• надмірне виробниче навантаження на працівників; 
• брак у працівників навичок зі зниження психоемоційної напруги; 
• недотримання рекомендацій щодо режиму праці й відпочинку тощо. 
З метою створення безпечних і нешкідливих умов праці в банківських 

установах необхідно здійснювати певні заходи шляхом: 
1) доведення до нормативного рівня показників виробничого середовища 

за елементами умов праці (технічні та технологічні рішення); 
2) захисту працівників від дії небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів. 
Орієнтовний перелік заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки 

праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці в 
банківських установах, є наступним: 

• реконструкція системи природного та штучного освітлення з метою 
досягнення нормативних вимог щодо освітлення робочих місць 
працівників банку; 

• організація робочого місця працівника відповідно до нормативних 
вимог; 

• встановлення нових, більш ефективних інженерно-технічних засобів 
охорони праці (огороджень, засобів сигналізації, контролю, запобіжних 
пристроїв тощо); 

• формування у працівника банківської установи психологічної готовності 
до дій у можливих екстремальних ситуаціях; 

• організація професійного добору працівників банку; 
• організація підготовки спеціалістів з охорони праці; 
• організація спеціального навчання з питань охорони праці. 
Оцінка поліпшення умов і охорони праці здійснюється на всіх рівнях 

управління. 
У банківських установах обов’язково слід дотримуватись правил пожежної 

безпеки, техніки безпеки при користуванні електрообладнанням, у кожному та 
на поверсі банку повинні бути: сигналізація, вивішені плани евакуації людей і 
матеріальних цінностей при виникненні надзвичайних ситуацій, працюючі 
вогнегасники. А на території банку – первинні засоби пожежогасіння. 

Не допускається поряд з робочим комп’ютерним місцем наявності 
пожежо- та вибухонебезпечних речовин. В банківській установі обов’язково 
повинні бути аптечки першої медичної допомоги. Працівники повинні вміти 
надавати першу медичну допомогу та взаємодопомогу у разі ураження та 
травм. 

Переважна більшість банківських працівників належать до категорії осіб, 
зайнятих у сфері розумової праці. В таких умовах інтенсивніше працюють 
увага, пам’ять, зростає напруження зорового та слухового аналізаторів. Але 
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мала рухливість, вимушена одноманітна поза послаблюють обмінні процеси і 
зумовлюють застійні явища у м’язах ніг, органах черевної порожнини і малого 
тазу, погіршують постачання мозку киснем. 

Керівництву банківських установ рекомендується організувати спеціальні 
кімнати для фізичних профілактичних вправ та психологічного розвантаження 
для працівників, які працюють з комп’ютерною технікою. 

Підбір кадрового персоналу для роботи в банках слід проводити не лише 
за освітою, віком, досвідом роботи, але й з урахуванням даних профвідбору, 
стану здоров’я, психофізіологічних тестів комунікабельної здатності. 

Всі виробничі приміщення банку повинні мати оптимальний мікроклімат, 
рівень освітлення, відсутність шкідливих речовин у повітрі, а технічні та 
електронні засоби – низький рівень шуму і вібрації мінімальні електромагнітні 
поля та випромінювання. 

Таким чином, підвищення рівня безпеки праці банківських працівників 
сприятиме підвищенню ефективності і продуктивності їх праці, що призведе до 
зменшення операційних ризиків, підвищення інвестиційної та фінансової 
безпеки державних та комерційних банків і в цілому посилить економічну 
безпеку держави. 
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ПАТ «Альфа-Банк» 
The basic problems of the implementation of banking lending programs to 

corporate business under the conditions of the current macroeconomic situation in 
Ukraine were investigated. The authors stressed the need to increase the role of state 
banks in the process of post-crisis recovery of the national economy through the 
implementation of state lending programs for priority sectors of the economy. 

Поточний стан розвитку національної економіки характеризується 
поступовим відновлення національної економіки впродовж 2016–2017 рр. (за 
підсумками 2016 р. приріст реального ВВП склав 2,4%, а за підсумками 2017 р. 
– 2,5% [1]). Однак належної макроекономічної стабілізації поки не 
спостерігається. Адже рівень інфляції усе ще залишається високим і сягнув за 
підсумками 2017 р. 13,7% та є вищим порівняно з цільовим показником 
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Національного банку України (НБУ) (цільовий показник на 2017 р. – 8%  
+/- 2%) [2], рівень безробіття – 9,9%, що є на 0,2% вищим попереднього року, 
державний та гарантований державою борг становить за підсумками 2017 р. 
71,8% ВВП [3].  

Як зазначила у своєму виступі глава представництва Світового банку (СБ) 
у Білорусі, Молдові та Україні С. Кахконен: «Макроекономічна ситуація в 
Україні все ще нестабільна. Вразливість за останні роки навіть зросла, 
враховуючи той факт, що збільшилися витрати уряду, які підвищили 
мінімальну заробітну плату, пенсії та заробітну плату». Глава представництва 
СБ наголосила і на імовірних труднощах в України з виплатою зовнішнього 
боргу, пік якого припадає на кінець 2018 – початок 2019 рр. С. Кахконен також 
відзначила, що у разі непродовження програми співпраці з МВФ до України не 
надходитимуть кошти СБ, заплановані на підтримку бюджету та проведення 
реформ [4]. 

На наш погляд, за даних економічних та геополітичних умов, рушіями 
посткризового відновлення національної економіки повинні передусім бути 
внутрішні, а не зовнішні, інвестиційні ресурси розвитку національної 
економіки, зокрема інвестиційний потенціал національної банківської системи. 
З цих позицій проаналізуємо програми кредитування корпоративного бізнесу, 
які пропонують банківські установи на вітчизняному фінансовому ринку.  

У цьому зв’язку слід передусім відзначити, що на сучасному етапі 
практично усі банки, які працюють на території України, пропонують для 
клієнтів-юридичних осіб доволі широкий спектр кредитних послуг, зокрема: 
фінансування поточної діяльності, інвестиційне фінансування, торгове 
фінансування (документарні операції), факторинг. Також ряд банків активно 
пропонує лізинг, який надають лізингові компанії, створені при даних банках. 

Крім того, для надання коштів для кредитування бізнесу в Україні існує 
цілий ряд програм фінансових установ у межах співпраці з різними іноземними 
фондами та структурами (Німецько-український Фонд, Фонд Western NIS 
Enterprise Fund, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк 
реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк тощо), які 
допомагають не лише досить здешевити надання банками позик, а й суттєво 
збільшити термін користування ними. 

Так, наприклад, 4 квітня 2017 року представники Міністерства фінансів 
України, Національного банку, Німецького банку розвитку (KfW) та Німецько-
Українського фонду (НУФ) підписали нову програму підтримки малих та 
середніх підприємств на 300 млн грн. Ця програма дозволить фінансувати під 
17% річних і терміном на 6 років інвестиційні проекти малих та середніх 
підприємств, які виробляють імпортозамінну продукцію. Банками-партнерами 
НУФ нині виступають АБ «Укргазбанк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «ПроКредит 
Банк», ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та ПАТ «Кредитвест Банк». 
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Також, останнім часом все яскравіше виділяється тренд щодо 
фінансування енергоефективності, причому як бізнесу, так і населення. Вже 
зараз реалізується багато програм у цьому напрямку, зокрема: Програма 
фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF), «Чисте 
виробництво», «Эко-ефективність», Green for Growth Fund, Ukraine Sustainable 
Energy Finance Program, Ukraine Resource Efficiency Program, UKEEP тощо. 

Однак, незважаючи на активізацію кредитування не лише з боку 
вітчизняних банків, а й за їх підтримки потужними міжнародними фінансовими 
інститутами, користуючись даними НБУ, можемо констатувати, що упродовж 
2016–2017 рр. спостерігаємо надзвичайно повільне відновлення позитивної 
динаміки банківського кредитування корпоративного сектору. Так, портфель 
кредитів для суб’єктів господарювання збільшився на 23,2 млрд грн, що 
становило його зростання лише на 2,7% [5].  

У свою чергу, портфель кредитів для населення збільшився на 13,6 млрд 
грн (зростання на 8,6%) При цьому слід відзначити, що загальний обсяг 
кредитів в іноземній валюті зменшився на 15,3 млрд грн (спад на 18,4%), а 
загальний обсяг кредитів в національній валюті збільшився на 28,9 млрд грн 
(зростання на 38,8%).  

Водночас, суттєво зросли вкладення банків в цінні папери та довгострокові 
інвестиції – на 93,5 млрд грн (зростання на 28,1%), зокрема в ОВДП – на 36,0 
млрд грн (зростання на 11,5%), що засвідчує зростання вкладень у 
високодохідні та низько ризиковані активи, якими є ОВДП (дохідність ОВДП у 
березні 2018 р. становила в середньому 17,1%) [5].  

Підсумовуючи вище викладене, слід відзначити, що незважаючи на 
збільшення ресурсної бази за підтримки міжнародних фінансових інститутів, 
суттєвого зростання обсягів кредитування корпоративного сектору протягом 
останніх двох років не відбулося. Натомість, активно розвивалось споживче 
кредитування, зумовлене високим рівнем прибутковості (середня ефективна 
ставка на рівні приблизно 80–90% річних), а також вкладення у низькоризикові 
активи – державні цінні папери.  

На наш погляд, така ситуація зумовлена передусім макроекономічною 
нестабільністю та намаганням банків захищати свої власні корпоративні, а не 
національні інтереси, вкладаючи ресурси у активи, які є низько ризиковими та 
високодохідними. За такої ситуації підвищення ролі банківської системи у 
прискоренні економічного зростання та макроекономічної стабілізації є 
неможливою без активізації ролі держави у цьому процесі. У цьому напрямі, з 
нашої точки зору, першочерговими заходами мали б стати цільові програми 
кредитування пріоритетних секторів економіки, які можна було б реалізувати 
через державні банки, активи яких на сьогодні становлять понад 50%. Адже 
традиційно головна функція державних фінустанов в умовах ринкової еконо-
міки – це належне реагування на прогалини ринку, розширення контрцикліч-
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ного кредитування при наявному дефіциті фінансування, забезпечення 
фінансування пріоритетних проектів та програм соціально-економічного 
розвитку. На наш погляд, тільки за умов чіткого розуміння з боку уряду ролі 
державних банків у розвитку національної економіки, формування програм їх 
розвитку та стратегічного реформування вітчизняної банківської системи 
загалом, можна забезпечити підвищення ролі банківської системи у процесах 
макроекономічної стабілізації та соціально-економічного розвитку. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА КОНТРОЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ  
В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ БАНКУ 
Чаплига В. В., Чаплига В. М.  

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The proposed model allows, firstly, to determine the most effective areas of costs 

for control risk procedures in terms of improving the efficiency of the bank, and 
secondly, identify the procedures that require reengineering. 

Одним із напрямків зменшення капіталу для покриття втрат від ризиків 
напряму залежить від зменшення рівня ризику, що потребує від банку 
додаткових витрат. Визначення напрямів оптимізації цих витрат має базуватись 
на аналізі їх впливу на показники ефективності функціонування банку. 
Необхідно відзначити, що усі види ризиків втрат в кінцевому рахунку 
негативним чином впливають на ефективність діяльності банку. Від витрат на 
контрольні процедури щодо попередження та зниження ризику повинні 
залежати і його рівень, і, відповідно, ефективність банківської діяльності. Ця 
залежність не є універсальною і тому для кожного конкретного банку важливо 
оцінити, яким саме чином витрати на управління ризиком вплинуть на 
ефективність кожної з бізнес-ліній і банку в цілому.  

Для цих цілей пропонується скористатися інструментарієм кореляційно-
регресійного аналізу і, враховуючи нелінійну залежність змінних впливу та 
приймаючи стаціонарність процесів у часі, побудувати наступну степеневу 
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багатофакторну модель ефективності FG, наприклад, для любої з бізнес-ліній 
банку (i = [1, 7]). ( ) =  ∏ [ ( )] ,      (1) 
де FG – критерій ефективності цільової функції; > 0 – агреговані витрати 
на заходи впливу щодо i-тої складової ризику (факторні змінні); =  – 
вільний член моделі;  – коефіцієнти еластичності при факторних змінних, які 
показують на скільки відсотків збільшиться FG при збільшенні витрат  на 
1%; Т – період часу, за який розглядаються витрати та ефективність; ε – 
похибка моделі.  

Агреговані витрати  в (1) можна також деталізувати за кожною j-тою 
складовою ризику. Тоді багатофакторну модель можна представити:  ( ) =  ∏ ∏ [ ( )] ,    (2) 

яка логарифмуванням може бути переведена в лінійну модель: ( ) =  + ∑ ∑ ln [ ( )] + .  (3) 

Вибравши необхідні для розгляду періоди часу Т ,…,  (наприклад, кожен 
квартал) пропонується спочатку ранжувати за величиною показники ( ) і 

використовувати в моделі тільки суттєві витрати, значення яких перевищує 
поріг, наприклад, 5% від загальних витрат по i-тому типу ризику: ( ) >0,05 ( ). 

Відібрані значення зведем в таблицю вихідних даних: 
 

Періоди часу ( ) 
VZ1 VZ2 … VZ6 VZ7 Складові витрат ( ) {VZTn}1j,1k {VZTn}2,2k … {VZTn}6j,6k {VZTn}7j,7k 

 
Підставивши значення з таблиць у співвідношення (3) отримаємо систему 

з N лінійних рівнянь, з якої стандартними методами (наприклад, при невеликій 
кількості даних використавши табличний процесор MS Excel) знаходяться 
приблизні значення  та коефіцієнтів еластичності  і будується економіко-
статистична модель: 

    FG = exp(  )∏ ∏ [ ( )]      (4) 

Зауважимо, що: кількість рівнянь має забезпечувати можливість 
знаходження  і коефіцієнтів ; факторні змінні повинні бути незалеж-

ними; існує ймовірність «помилкової регресії (spuriousregression)» у випадку не 
врахування важливих факторів впливу або не стаціонарності процесів. 

Запропонована модель дозволяє по-перше, визначити найбільш 
результативні напрями витрат на контрольні процедури ризику з точки зору 
підвищення ефективності функціонування банку, по-друге, за від’ємними  

виділити процедури, які вимагають реінжинірингу. 
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF MODERN BANKING TECHNOLOGIES 

Marcin Gospodarowicz 
Institute of Banking 

Warsaw School of Economics (SGH) 
The development of modern banking technologies combines front office and 

back office innovations. Front office innovations involve modifying the bank’s 
market offer under the influence of competitive pressure on the market. The reason 
for implementing back office innovations is the rapid development of IT systems 
related to the acquisition and analysis of large amounts of online data necessary for 
the effective functioning of the bank, including the identification of risk and its level 
accepted by the bank. The development of front office innovations in electronic 
banking is primarily associated with the dynamic development of mobile Internet, 
and with the rapid increase in the popularity of mobile devices among bank 
customers. The vast majority of bank customers have mobile phones, mainly 
smartphones. Mobile applications allow customers to specify their preferences, based 
on which they can receive service offers. Banks through these applications can 
monitor the involvement of customers in the use of mobile services. Currently, these 
services are popular and accepted, mainly by young customers. Back office 
innovations in electronic banking serve to increase efficiency in managing internal 
processes in the bank, supported by the processing of large data sets (the so-called 
Big Data). Big Data solutions allow to collect data sets on the activity of bank clients 
and about the environment in which the client operates, while Business Intelligence 
systems enable the analysis of such information. Banks can recognize the needs of 
individual clients and assess their potential. This creates the possibility of treating 
bank clients differently by proposing individual products or solutions. This is 
especially important for those customers who use social media – so-called XYZ and 
millennial generations. The collective name of this type of services is bank 3.0 
services. Another examples of innovative solutions that can change banking in the 
coming years include: 

Blockchain cryptographic technology and related virtual currencies (eg bitcoin), 
which is of interest to banks, consulting and technology companies, and 
governments. In their innovative strategies, it is included, for example, by VISA, 
Citibank, Goldman Sachs and Banco Santander. 

Fintech enterprises that develop and implement technological innovations in 
financial services and can play a key role in the transformation of the banking sector. 
However, appropriate regulations and financial supervision activities are necessary 
for the development of these companies. 

New methods of authorization of access and transactions in mobile banking 
using fingerprint and voice. 
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Providing customers with unified banking services using more than one contact 
channel. A number of banks are developing the so-called omni-channel strategy. It 
assumes providing the client with uniform access to services in all channels. This 
applies to a graphic presentation and a friendly interface as well as a consistent 
message and offer tailored to the client. 

For banks, the main premise for the development of innovation is the 
preservation of the ability to create valuable financial services for current and future 
clients in the realities of competitive struggle exceeding the financial sector 
framework. 

The obstacles to the wide use of mobile banking services are concerns about 
their safety. Currently, there is a greater risk of unauthorized access to the account in 
this banking than in online banking. Mobile phones are exposed to hacker attacks. 
There is the risk of infecting smartphone with a virus or a spyware program. The 
weakest link, however, is the station that transmits the signals of mobile phones. 
Hackers can also take over the data transmitted by the base station that sends/receives 
the signals of mobile phones.. The problem is also the theft of a mobile phone. Banks 
are doing a lot to establish cooperation with telecommunications companies and IT 
companies to jointly solve security problems of mobile banking. Without significant 
financial outlays, significant progress in this area will be however difficult to achieve. 
The bank’s customer is the weakest link in the mobile and internet banking security 
system. Banks should pay a lot more attention to customer education in the field of 
compliance with safety rules. Good legislative solutions contribute to improving the 
security of online and mobile banking. However, there is much to do in the area of 
legislation when it comes to mobile banking. If the credit card is lost or stolen, it is 
clear what part of the liability is borne by the holder and which bank. In the event of 
the theft or burglary to the mobile phone operator or theft of data to the mobile 
network operator, there are no such provisions. Currently, the customer suffers from 
this loss. 
  



85 

СЕКЦІЯ ІІІ  
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ  
В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
 
 

SYTUACJA FINANSOWA  
SPÓŁEK UKRAIŃSKICH NOTOWANYCH  

NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
W WARSZAWIE 

Krystian Pera 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

The financial situation of companies forming the WIG Ukraine index is of 
interest to this article. The term financial situation is understood here as the level of 
basic financial values and selected indicators of fundamental analysis. 

1. Przedmiot badania 
Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych notowanych jest 8 spółek 

ukraińskich. Są to: Agroton S.A., Astarta Holding S.A., Coal Energy S.A., Industrial 
Milk Company S.A., Kernel Holding S.A., KSG Agro S.A., Milkiland S.A., Ovostar 
S.A. Siedem spośród tych spółek (bez Coal Energy S.A.) tworzy odrębny indeks 
giełdowy WIG Ukraine. 

2. Czasowy i przedmiotowy zakres analizy 
Podstawowymi wielkościami będącymi podstawą porównawczej analizy są: 

zysk operacyjny EBIT, zysk netto EAT, zysk na akcję, oraz wskaźniki: cena/zysk 
(Price/Equity P/E), stopa dywidendy (DIV/P), oraz roczna stopa zwrotu. 

Wszystkie powyższe wielkości są przedmiotem analizy porównawczej za okres 
czterech lat, co oznacza przedział czasowy od 2014 do końca 2017 roku. 

Dane pochodzą z raportów finansowych spółek prezentowanych na stronie 
www.gpw.pl oraz www.stooq.pl.  

W sytuacji gdy dane za 2017 rok prezentowane były jedynie za pierwsze trzy 
kwartały roku wartość dla całego roku umownie przeliczono dzieląc sumaryczny 
wynik za trzy kwartały przez 0,75.  

W ten sposób przyjęto że wyniki czwartego kwartału są średnią arytmetyczną 
wyników trzech wcześniejszych kwartałów. Wszystkie dane finansowe wyrażone są 
w walucie polskiej.  

Jeżeli raporty finansowe spółek były wyrażone w innej walucie to wartości 
zostały przeliczone na walutę polską po średnim kursie z pierwszego kwartału 2018 
roku. 

3. Zestawienie podstawowych wyników finansowych 
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Tabela 1 
[w tys. zł]  

 AGROTON S.A. ASTARTA HOLDING S.A. 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

EBIT 57 162 72 362 81 609 - 382 428 415 436 520 134 342 166 
EAT -281 845 -33 734 76 143 - -284 495 66 646 345 490 258 491 

ZYSK NA AKCJĘ -12,39 -1,48 3,35 - -11,38 2,67 13,82 10,34 
P/E - - 1,21 1,20 - 12,94 3,91 4,60 

STOPA DIV 0 0 0 0 0 0 0 0 
KURS AKCJI 1,23 1,01 4,05 4,58 20,00 34,50 54,05 51,49 

STOPA ZWROTU X -17,89% 300,99% 13,09% X 72,50% 56,67% -4,74% 

 COAL ENERGY S.A. INDUSTRIAL MILK COMPANY 
S.A. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
EBIT -12742578 -47 272 23 567 8 335 191 390 244 768 192 238 144 231 
EAT -168 065 -151 220 -2 735 -39 785 -194 466 47 205 91 517 80 636 

ZYSK NA AKCJĘ -3,73 -3,36 -0,61 -0,88 -6,14 1,51 2,92 2,55 
P/E - - - - - 3,87 2,70 4,85 

STOPA DIV 0 0 0 0 0 0 0 1,94% 
KURS AKCJI 0,62 0,53 1,18 0,56 5,56 5,85 7,89 12,48 

STOPA ZWROTU X -14,52% 122,64% -52,54% X 5,22% 34,87% 58,17% 

 KERNEL HOLDING S.A. KSG AGRO S.A. 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

EBIT 538 037 1402628 1200454 1107863 -1 547 56 606 66 704 60 723 
EAT -410919 446 967 941 127 736 696 -209652 -10 312 7 654 35 083 

ZYSK NA AKCJĘ -5,16 5,61 11,81 8,99 -13,96 -0,69 0,51 2,34 
P/E - 8,29 5,33 5,29 - - 4,04 0,86 

STOPA DIV 0 2,46% 1,86% 1,44% 0 0 0 0 
KURS AKCJI 26,85 46,53 62,93 47,52 1,12 0,93 2,06 2,01 

STOPA ZWROTU X 73,30% 35,25% -24,49% X -16,96% 121,51% -2,43% 

 MILKILAND S.A. OVOSTAR S.A. 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

EBIT -2 746 -112354 613 231 16 791 106 097 135 361 90 447 56 167 
EAT -300270 -304333 -162 201 18 860 105 917 129 388 92 600 43 643 

ZYSK NA AKCJĘ -9,61 -9,74 -5,19 0,60 23,54 28,75 20,58 9,70 
P/E - - - 2,55 3,06 3,15 4,20 9,07 

STOPA DIV 8,57% 0 0 0 0 0 0 0 
KURS AKCJI 1,48 1,42 2,00 1,54 72,00 90,50 86,50 88,00 

STOPA ZWROTU X -4,05% 40,85% -23,00% X 25,69% -4,42% 1,73% 

 
4. Analiza danych 
Dane przedstawione w tabeli 1 pozwalają na ich szacunkową ocenę przy 

zastosowaniu następujących kryteriów oceny: wypłacane dywidendy wraz ze stopą 
dywidendy, analiza poziomu zysków, poziom wskaźnika P/E, zmienność zysków 
oraz stóp zwrotu.  

4.1. Poziom i stopa dywidendy 
Spośród 8 analizowanych spółek w badanym okresie trzy spółki wypłaciły 

przynajmniej jeden raz dywidendę (Industrial Milk Company – 1 raz, Kernel Holding 
– 3 razy, oraz Milkiland – 1 raz). Średnia stopa dywidendy dla spółek wyniosła za 
cały badany okres 3,25%. Średnia stopa dywidendy dla całej warszawskiej giełdy 
papierów wartościowych wyniosła w tym samym okresie 4,8%, czyli była o 47,7% 
wyższa (1,55 punktu procentowego). Należy zatem stwierdzić, że spółki ukraińskie 
notowane na GPW w Warszawie nie są skłonne do wypłaty dywidend. Pięć spośród 
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ośmiu analizowanych spółek nie wypłaciły dywidendy ani razu, a te które dywidendę 
wypłaciły ich stopa dywidendy była stosunkowo niska. Na tle analizowanych spółek 
pozytywnie wyróżnia się Kernel Holding który w badanym okresie tylko raz nie 
wypłacił dywidendy (w 2014 roku). Jednak średnia stopa dywidendy dla tej spółki na 
poziomie 1,92% jest niska. 

4.2. Poziom i zmienność zysku EBIT 
Zysk operacyjny badanych spółek cechował się dominującym dodatnim 

poziomem. Sześć spółek cechowało się dodatnim poziomem zysku EBIT w całym 
badanym okresie. Gorzej sytuacja wyglądała w spółkach Coal Energy oraz Milkiland 
gdzie w dwóch latach odnotowano stratę na działalności operacyjnej, a w spółce KSG 
Agro ujemny EBIT wystąpił w jednym roku. Warto w tym kontekście zauważyć, że 
w dwóch ostatnich dwóch latach analizy (2016, 2017 r.), wszystkie badane spółki 
wykazały dodatni poziom EBITu (dla Spółki Agroton na koniec I kwartału 2018 r. 
dane za rok 2017 nie były jeszcze dostępne). 

Cechą charakterystyczną wszystkich analizowanych spółek według kryterium 
EBITu jest duża zmienność poziomu zysku operacyjnego. Mamy do czynienia 
zarówno z co najmniej podwojeniem się zysku operacyjnego w dwóch kolejnych 
latach (np. Kernel w okresie 2014–2015 r), jak i gwałtownym odwróceniem się 
tendencji poziomu z silnie ujemnego na równie silnie dodatni (np. Astarta 2014 i 
2015 r. czy Kernel w tym samym okresie). Pozytywnie należy ocenić fakt, że w 
żadnym przypadku nie odnotowano tendencji przeciwnej. 

Dla potencjalnego inwestora analiza zysku operacyjnego jednoznacznie 
wskazuje, że gdyby tę wielkość przyjąć za poziom ryzyka spółek, to wszystkie 
należałoby uznać za spółki ryzykowne o nieustabilizowanych tendencjach co do 
poziomu zysku operacyjnego. 

4.3. Poziom i zmienność zysku netto EAT 
Pewne tendencje zauważone przy analizie zysku operacyjnego powtarzają się 

dla zysku netto. Cechą wspólna obu postaci zysków jest ich duża zmienność, czego 
jednak należało oczekiwać. Natomiast podstawowa odrębność jaką można 
zaobserwować to często występująca ujemna wartość zysku netto przy równoczesnej 
dodatniej wartości zysku EBIT. Oznacza to, że działalność pozaoperacyjna silnie 
determinowała ostateczny wynik finansowy. Jeżeli wynikało to np. z intensywnej 
działalności inwestycyjnej przy znaczącym udziale finansowania dłużnego, to byłby 
to dobry prognostyk na przyszłość uwarunkowany jednak powodzeniem 
realizowanych obecnie inwestycji. Jeżeli powody tych rozbieżności wyników są inne 
niż inwestycyjne np. silnie ujemny wynik na działalności finansowej, a nie związany 
z inwestycjami, to wnioski nie byłyby już optymistyczne. Przypadki takiej 
rozbieżności widać wyłącznie w roku 2014 (dodatni EBIT i ujemny EAT) dla spółek: 
Agroton, Astarta, Industrial Milk Company oraz Kernel Holding. Ponieważ jednak w 
spółkach tych w następnych latach wyniki są lepsze, chociaż niekoniecznie dodatnie, 
można uznać że było to wynikiem realizowanych inwestycji. 
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Wszystkie spółki które wypłaciły dywidendę zrobiły to w warunkach 
dodatniego zysku netto za rok poprzedni, co jest naturalną tendencją ale nie jest 
wymogiem koniecznym według polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. 

Dla dodatniego poziomu zysku netto można obliczyć wartość wskaźnika P/E 
(cena do zysku przypadającego na jedną akcję). Łatwo można zauważyć bardzo 
niskie poziomy tego wskaźnika dla analizowanych spółek. Ponieważ wskaźnik ten 
jest interpretowany jak „prawdziwa cena akcji” widać wyraźnie że spółki ukraińskie 
należą do tanich spółek na GPW w Warszawie. Średni poziom P/E dla badanych 
spółek wynosi 4,91 co jest wartością bardzo niską. Średnia wartość tego wskaźnika w 
kwietniu 2018 roku na GPW w Warszawie wynosiła 22,6 dla spółek krajowych oraz 
16,6 dla spółek zagranicznych.  

4.4. Stopy zwrotu 
Tabela 1 prezentuje także proste roczne stopy zwrotu analizowanych spółek. 

Potwierdza się duża zmienność wyników analizy. Podobnie jak zyski roczne stopy 
zwrotu cechują znaczne wahania poziomów oraz dość częsta zmian znaku. Najniższa 
wartość rocznej stopy zwrotu wynosiła -52,54% dla spółki Coal Energy (2017 r.), a 
najwyższa 300,99% dla spółki Agroton (2016 r.). Takie poziomy stóp zwrotu nie są 
niczym nadzwyczajnym, jednak przy stosunkowo częstym przejściu od wartości 
ujemnej do dodatniej i odwrotnie powodują wzrost ryzyka, co z kolei może 
spowodować pewną awersję u inwestorów w zakresie skłonności zakupu tych akcji. 
Malejący popyt nie sprzyja wzrostowi kursów akcji, co może być kolejnym 
czynnikiem zniechęcającym potencjalnych przyszłych inwestorów. 
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ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE I NA UKRAINIE 
Trembaczowski B.  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
The purpose of the article is to analyze the development of the renewable energy 

market in Ukraine and Poland. In both analyzed countries, one should notice a 
significant increase in interest in projects based on green energy. 

Rynek energii elektrycznej na świecie ulega ciągłym zmianom, przestawiając się 
w coraz większym stopniu na energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Impulsem 
do rozwoju tego typu energii w Polsce niewątpliwie było przyjęcie w 2009 roku 
przez Parlament Europejski dyrektywy nr 2009/28/WE, nakładającej na kraje 
członkowskie obowiązek zwiększenia udziału OZE w końcowym zużyciu energii do 
20% (w Polsce do 15%) do 2020 roku. W przypadku Ukrainy, zgodnie z przyjętym w 
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W Polsce udział energii odnawialnej w roku 2015 wyniósł 13,1%, czego źródeł 
należy szukać w konieczności dostosowania się do dyrektywy przyjętej przez 
Parlament Europejski oraz licznym dotacjom w tym sektorze gospodarki (m.in. 
poprzez dotacje projektów inwestycyjnych OZE czy stworzenie rynku praw 
majątkowych dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). 

Tabela 2  
Udział energii odnawialnej w Polsce 

 
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia. 

 
2. Potencjał energetyczny OZE na Ukrainie 
Uwarunkowania geograficzne Ukrainy dają duży potencjał do rozwoju rynku 

odnawialnych źródeł energii. Według opracowań Europejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju (EBOR) potencjał wiatrowy na Ukrainie może wynosić ok. 40 TWh/rok, 
przy całkowitej produkcji energii elektrycznej na poziomie blisko 200 TWh/rok. 
Rynek energii słonecznej plasuje się na wiodącej pozycji w porównaniu do 
pozostałych państw europejskich, szacując średnie nasłonecznienie na ok. 1200 
kWh/m2 (wyprzedzając tym samym lidera, Niemcy, z parametrami ok. 1055 
kWh/m2). 

Podsumowanie. Rynek energii odnawialnej jest gałęzią dynamicznie się 
rozwijającą, której udział w całkowicie wytworzonej ilości energii rok do roku 
wzrasta. Korzyści płynące w takiego stanu rzeczy to nie tylko dbałość o środowisko 
naturalne, ale również większa dywersyfikacja nośników potrzebnych do 
wytworzenia energii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne.  
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PRZYDATNOŚĆ ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ  
PRZY OCENIE SZPITALA KLINICZNEGO NA PRZYKŁADZIE 

UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W GDAŃSKU 
Aldona Uziębło  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
The classical index analysis is not adequate for public healthcare units. 
Wydatki budżetu państwa w Polsce na ochronę zdrowia w latach 2014–2016 

wyniosły odpowiednio 7 357,6 mln zł w 2014 roku, 7 324,5 mln zł w roku 2015 oraz  
8 233,8 mln w 2016 r. Łącznie w ciągu tych lat jest to około 5 310,16 mln Euro (po 
średnim kursie Narodowego Banku Polskiego, określonym na koniec każdego roku). 
Istotna jest więc kwestia odpowiedniego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania 
tych środków.  

Zbiór wskaźników podzielić można na cztery podzbiory, wyznaczające 
jednocześnie główne obszary, na których koncentruje się analiza wskaźnikowa:  

- wskaźniki rentowności: pozwalają na ocenę efektywności finansowej działal-
ności badanej jednostki poprzez analizę stopnia współzależności wyniku finanso-
wego z przychodami, wielkością majątku oraz kapitału własnego. Rentowność 
odzwierciedla zarówno zyskowność, jak i deficytowość prowadzonej działalności; 

- wskaźniki płynności finansowej: są głównymi miernikami pozwalającymi na 
ocenę polityki finansowej, oceniają zdolność jednostki do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych; badają powiązania składników majątku obrotowego ze 
zobowiązaniami krótkoterminowymi;  

- wskaźniki produktywności: służą do oceny efektywności i sprawności gospo-
darowania zasobami majątkowymi posiadanymi przez przedsiębiorstwo, wiążąc 
przychody z działalności podstawowej z wybranymi składnikami aktywów i pasywów;  

- wskaźniki zadłużenia: ustalają poziom finansowania działalności jednostki z 
kapitałów własnych oraz możliwość zwrotu pożyczonych środków wraz z  
odsetkami.  

Prezentując próbę usystematyzowania wskaźników finansowych przydatnych w 
praktyce gospodarczej należy podkreślić, że wykorzystanie wszystkich podanych w 
pakiecie wskaźników nie jest konieczne w każdym przypadku. Zależnie od specyfiki 
przedsiębiorstwa i rodzaju analizy należy dokonywać takiego wyboru wskaźników, 
który odpowiada przyjętemu w analizie celowi badania. 

W związku z powyższym, zespół kierowany merytorycznie przez Dyrektor 
Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, E. Jazgar-
ską zaproponował mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali oraz ich 
skalę w odniesieniu do szpitali w Polsce. Na kanwie wymienionych opracowano 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Tabela 1). 
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Tabela 1.  
Mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali według Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Wskaźnik Wzór 

Oce-
na 

wska-
źnika 

Zyskowności 
netto (%) 

Wynik netto × 100%Przychody ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychodyoperacyjne + przychody inansowe
 0–5 

pkt. 

Zyskowności 
działalności 
operacyjnej 

(%) 

Wynik z działalności operacyjnej × 100%Przychody ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychodyoperacyjne
 0–5 

pkt. 

Zyskowności 
aktywów (%) 

Wynik netto × 100%
Średni stan aktywów ogółem  

0–5 
pkt. 

Płynności 
bieżącej 

Aktywa obrotowe − należn. którkoterm. z tyt. dostaw i usług,o okresie spłaty powyżej 12 mies. −krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterm. − zobowiązania z tyt. dostaw i usług, o okresiewymagalności powyżej 12 mies. +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe  
0-12 
pkt. 

Płynności 
szybkiej 

Aktywa obrotowe − należn. którkoterm. z tyt. dostaw i usług,o okresie spłaty powyżej 12 mies. −krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe − zapasyZobowiązania krótkoterm. − zobowiązania z tyt. dostaw i usług, o okresiewymagalności powyżej 12 mies. +rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 
0–13 
pkt. 

Rotacji 
należności (w 

dniach) 

Średni s tan należności z tytułu dostaw i usług × liczba dni w okresie (365 dni)Przychody netto ze sprzedaży produktów + prychody nettoze sprzedaży towarów i materiałów  0–3 
pkt. 

Rotacji 
zobowiązań 
(w dniach) 

Średni s tan zobowiązań z tytułu dostaw i usług × liczba dni w okresie (365 dni)Przychody netto ze sprzedaży produktów + prychody nettoze sprzedaży towarów i materiałów 0–7 
pkt. 

Zadłużenia 
aktywów (%) 

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+rezerwy na zobowiązania × 100%Aktywa razem   0–10 
pkt. 

Wypłacalności 
Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+rezerwy na zobowiązaniaFundusz własny   0–10 

pkt. 

RAZEM 
0–70 
pkt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 
2017 r. 
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Do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali są wykorzystywane zatem 
mierniki rentowności (wskaźniki zyskowności netto, zyskowności działalności 
operacyjnej oraz aktywów), płynności (bieżącej i szybkiej), produktywności (rotacja 
należności w dniach, rotacja zobowiązań w dniach) oraz zadłużenia (aktywów i 
wskaźnik wypłacalności). Wymienione wskaźniki opracowane zostały w oparciu o 
teorię i zasady analizy wskaźnikowej, jednakże dostosowano je do warunków i 
specyfiki sektora ochrony zdrowia w Polsce. Za najbardziej przydatne do oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali zostały uznane wskaźniki płynności i 
zadłużenia, pierwsze z wymienionych stanowią 35,7% łącznej wartości oceny 
(maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej grupie to 25 pkt. na 70 pkt. 
możliwych), drugie zaś 28,6% wartości oceny. 

Na podstawie wskaźników wymienionych powyżej, zarówno tych 
przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, jak i tych przyjętych przez 
teorię analizy dokonać można szczegółowej oceny efektywności finansowej szpitala.  

W procesie oceny kondycji szpitala klinicznego UCK, należy pamiętać o jego 
specyficznej roli społecznej oraz realizacji funkcji dydaktycznych i naukowych. Z 
tego względu konieczne jest dwoiste spojrzenie na działalność takiej placówki, na 
którą składają się nie tylko wyniki ekonomiczne, ale i społeczne. Niezbędne jest 
uwzględnienie wielowymiarowości ocenianych mierników, dokonując analizy w 
wielu płaszczyznach działalności z perspektywy różnych uczestników systemu. 
Należy mieć także na uwadze, ze działalność samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej może być zagrożona tak naprawdę z dwóch powodów: polityki 
zdrowotnej państwa i efektywności jego własnego działania. W pierwszym 
stwierdzeniu UCK musi głównie przestrzegać kryterium spełnienia wymogów 
określonych w prawie, zwłaszcza chodzi tu o zapewnienie, że posiadana baza 
lokalowa gwarantuje prowadzenie działalności zgodnie ze standardami. W sensie 
ekonomicznym podstawowym kryterium zagrożenia jest efektywność wykorzystania 
i pomnażania posiadanych przez szpital zasobów. Przeprowadzając szczegółową 
analizę kondycji finansowej szpitala za pomocą mierników wskazanych przez polskie 
ministerstwo, zwrócono uwagę na brak możliwości porównania badanej jednostki z 
innymi szpitalami, co zuboża możliwość jej oceny. Dodatkowo, przyjęte wskaźniki 
mogą być błędnie interpretowane z uwagi na różnicę w celach jednostki – szpitale 
kliniczne nie są nastawione na zysk. Choć niniejsza praca nie daje jednoznacznych 
odpowiedzi dotyczących mocy predykcyjnej analizy finansowej oraz ogólnej ceny 
punktowej jednostki w prognozie jej przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
pozwala stwierdzić, że pomimo wymienionych wcześniej ograniczeń przekształcenie 
klasycznych mierników analitycznych pozwala zweryfikować wyniki osiągane przez 
jednostkę.  
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REVENUE AND EXPENDITURE LEDGER AS A FORM  
OF BUSINESS ACTIVITY REGISTER – NEW REGULATIONS EFFECTIVE  

FROM JANUARY 2018 IN POLAND 
Małgorzata Wilczyńska  

Bronisław Markiewicz State Higher School  
of Technology and Economics in Jaroslaw 

Revenue and expenditure ledger is a type of tax record. The manner in which the 
revenue and expenditure ledger is to be kept, the detailed conditions to be met, 
provision of proof of tax liabilities and the detailed scope of duties related to its 
conduct, as well as the dates of notifying the head of the tax office have been 
specified in the Regulation of the Minister of Finance of August 26, 2003 on revenue 
and expenditure ledger and the Announcement of the Minister of Finances and 
Development of March 15, 2017 on the publication of a uniform text of the Minister 
of Finance’s regulation on keeping tax records of revenues and expenditures – 
Journal of Laws from April 6, 2017, item 728. Revenue and expenditure ledger is a 
form of taxation on general terms. This form of taxation provides that the tax, due to 
the State Treasury, constitutes a certain percentage of the revenue (sales value) minus 
costs associated with running the business. Therefore, tax is levied on income 
(revenue minus costs). 

According to the Personal Income Tax Act, the revenue and expenditure ledger 
is obliged to be run by natural persons, civil partnerships of natural persons engaged 
in business activities, in the form of general partnership of natural persons, in the 
form of a partnership and net revenues (excluding VAT) from individual business 
operations, if the company’s revenues in a given year did not exceed the equivalent of 
2 million EUR, and the tax is settled on general terms according to the tax or line 
scale (the tax is not settled on a lump sum basis from registered income or tax card). 
The revenue and expenditure ledger (PKPiR) is a type of record showing revenues 
and expenses. Sales and costs incurred in order to generate income are recorded, 
especially those ones related to the business. At PKPiR, a tax payer records costs 
which, in accordance with the PIT act, are tax deductible. Tax deductible expenses 
are costs incurred in order to generate revenue or to maintain and secure a source of 
income, with the exception of excluded statutory costs (Art. 23 (1) of the Personal 
Income Tax Act). It is very important to properly recognize the moment of incurring 
the cost, i.e. the moment when it will be registered in PKPiR. The entrepreneur can 
use two methods: simplified or accrual. It should be emphasized that if the taxpayer 
has decided on one of the methods, he must apply it consistently throughout the year 
and does not have to notify the tax office about this matter. The Personal Income Tax 
Act specifies that the proceeds are money or cash values received or placed at the 
disposal of the taxpayer in a calendar year and the value of benefits received in kind 
and other gratuitous benefits (Art. 11 (1) of the Personal Income Tax Act) [8] Entries 
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regarding revenues from the sale of products, commercial goods and services are 
made by the entrepreneur based on issued invoices. On the other hand, records 
regarding sales revenues not documented with invoices are made on the basis of an 
internal proof issued at the end of the day – the amount of revenues for a given day is 
shown in one amount (unless the taxpayer keeps records of sales or using cash 
registers). Records are the basis for determining tax liabilities due to personal income 
tax. It serves for proper settlement with the tax office in particular periods and at the 
end of the year. The amount of due income tax is calculated on the basis of entries 
made in the PKPiR [8]. In connection with amendments to the Personal Income Tax 
Act, which are in force from this year, the Ministry of Finance issued a draft 
regulation to adjust the rules of PKPiR accordingly. The amendment repealed Art. 
24a paragraph 3a-3c of the PIT Act. Since January 1, 2018, entrepreneurs obliged to 
keep a tax revenue and expenditure ledger, will not have to make obligatory 
notification about keeping the ledger to the tax office (by the end of 2017, it was 
necessary to inform the head of the tax office within 20 days of its creation), there is 
also no obligation to notify the tax office about concluding ledger-keeping agreement 
with the accounting office [4]. Notification of the accounting and conclusion of an 
accountancy agreement with the accounting office may be made on the basis of the 
provisions on the freedom of business activity, i.e. by the taxpayer indicating in the 
CEIDG-1 application that one keeps a tax revenue and expenditure ledger. The 
abolition of the notification obligation is aimed at limiting the number of procedures 
related to setting up and running a business. The ease of establishing an enterprise 
translates directly into the overall assessment of the conditions of doing business. It 
should be noted that the basis of the Polish economy are small and medium 
enterprises. The legislator mentions that optimal conditions for development should 
be created, which means simplification of procedures imposed on entrepreneurs. [3] 
PKPiR can be run by paper, but there are no obstacles to use an electronic form. It 
depends on the taxpayer whether the book will be kept in paper or electronically, i.e. 
using a computer program. The taxpayer, using a computer program, ought to specify 
in writing a detailed instruction manual used to keep the ledger. In addition, such 
program should provide immediate insight into the content of entries and enable 
printing all data in chronological order in accordance with the ledger; store data on IT 
data carriers in a manner that protects them against destruction, distortion and 
violation of established rules for their processing or their modification in an 
unauthorized way. The taxpayer is not obliged to make any printouts made for a 
given month at the end of the month. If the taxpayer keeps a paper-based ledger, all 
pages must be bound together and numbered consecutively. According to Art. 193a 
of the Tax Ordinance, in the case of keeping tax books using computer programs, the 
tax authority may require the taxpayer to provide all or part of these books and 
accounting documents by means of electronic communication or on IT data carriers, 
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in electronic form corresponding to the logical structure of the uniform control file 
(JPK). [5] The micro, small and medium-sized entrepreneur will be obliged to submit 
the book in the form of a JPK from July 1, 2018, provided it is kept electronically. 
The tax authority will not be able to demand the revenues and expenditures ledger in 
the form of a PKPiR in a situation when it will be kept only in paper form. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Буцкюнене О.  
Вильнюсская Коллегия / Университет прикладных наук, Литва 

Шурпенкова Р. К.  
Львовский институт ГВУЗ «Университет банковского дела» 

The place of financial condition in the enterprise management system is 
determined. The main directions of improving the financial situation on the 
performance of enterprises are outlined. 

Объективная и своевременная оценка финансового состояния предприятий 
приобретает особое значение за возникновение разных форм собственности. 
Каждый владелец должен использовать все имеются и скрытые резервы для 
увеличения прибыли. Законы рынка нуждаются от всех его участников в 
соответствующем способе мышления и поведения. Рыночная экономика 
привлекает все ресурсы, чтобы получить наивысшую прибыль на каждую 
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вложенную в предприятие гривну. Для достижения этой цели необходимо 
постоянно анализировать финансовое состояние, движение финансовых 
ресурсов, проводить обоснованное научное исследование финансовых 
отношений. 

Улучшение финансового состояния предприятия возможно за счет 
увеличения масштабов входящих и исходящих денежных потоков. Повышение 
размеров входных денежных потоков возможно за счет:  

- увеличение выручки от реализации;  
- продаже части основных средств;  
- рефинансирование дебиторской задолженности.  
Сокращение исходных денежных потоков возможно за счет: 
 - снижения расходов, которые относятся на себестоимость продукции;  
- снижения расходов, которые покрывают за счет прибыли. 
Чтобы увеличить объемы реализации, нужно максимально активизировать 

сбытовую деятельность предприятия. Стимулировать сбыт можно разными 
методами. Желаемый результат можно получить предоставлением скидок 
покупателям, умеренными уменьшениями цен, применением массовой 
рекламы. Не существуют для всех предприятий единственного рецепта 
увеличения объемов реализации. Тип мероприятий зависит от особенностей 
конкретного предприятия и избранной им стратегии маркетинга. 

Одним из основных направлений поиска резервов есть уменьшение 
исходных денежных потоков через снижение себестоимости продукции и 
расходов, источником покрытия которых является прибыль. На каждом 
предприятии, в зависимости от его особенностей, могут быть разными набор 
факторов, которые влияют на себестоимость.  

Для укрепления финансовой стойкости и институционного потенциала 
предприятий Украины составляют проекты финансовых планов. Заданием 
финансового плана является систематическое введение в действие целевых 
механизмов получения доходов с целью дополнения бюджетных дотаций на 
предприятие, а также совершенствование системы управления предприятием, 
которое будет гарантировать эффективное использование потоков доходов 
предприятия для оптимизации влияния в расчете на единицу инвестиций. 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной 
системе, которая обеспечивает жизнедеятельность предприятия. Поэтому 
беспокойство о финансах является отправным моментом и конечным 
результатом деятельности любого субъекта ведение хозяйства, в условиях 
рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение; 
выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов 
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хозяйствования, роста роли финансов, является характерной чертой и 
тенденцией во всем мире. 

Поиск резервов, которые могут быть использованы для улучшения 
финансового состояния предприятия, проводится путем обстоятельного анализа 
всех составляющих его деятельности. 

 
 

АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ З НИМИ ПРАВА:  
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

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

Revealed the peculiarities of accounting of copyright and related rights: legal 
regulation of accounting, acquisition and sale. Determined the methods of accrual 
depreciation of copyright and related rights. 

Одним з видів нематеріальних активів, як суб’єкта підприємницької 
діяльності, так і неприбуткових організацій, є об’єкти авторського права. 
Незважаючи на свою нематеріальну основу, вони є частиною необоротних 
засобів таких суб’єктів (організацій) і підлягають бухгалтерському і 
податковому обліку. Однак, часто в силу незнання правових норм, що 
регулюють авторське право в Україні, або через ігнорування цих норм об’єкти 
авторського права використовуються без документального оформлення 
свідоцтва на них, без укладання договорів про передачу авторських прав і, як 
наслідок, без бухгалтерського обліку таких об’єктів [1].  

Порядок бухгалтерського обліку об’єктів авторського права визначений 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», 
затвердженим наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242 (далі – П(С)БО 
8). Відповідно до цього положення, бухгалтерський облік нематеріальних 
активів ведеться окремо по кожному об’єкті, але при цьому, всі нематеріальні 
активи підприємства формуються в окремі групи, залежно від їхнього виду. 
Облік кожної групи ведеться на окремому субрахунку 125 «Авторські та 
суміжні з ними права» рахунку 12 «Нематеріальні активи».  

Таким чином, операція з придбання (отримання) авторського та суміжного 
права при купівлі його у постачальника, або у інших кредиторів відображається 
проведенням Дт 154 Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» 
або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». При отриманні авторських та 
суміжних прав як вкладу до статутного капіталу відображається проводкою Дт 
154 Кт 46 «Неоплачений капітал». І лише після початку використання даного 
об’єкту його відносять до складу нематеріальних активів проведенням Дт 125 
Кт 154. Для дооцінки активу здійснюється проведення Дт 154 Кт 42 «Дооцінка 
активів». 
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Списання балансової (залишкової) вартості авторських прав при їх 
реалізації відображається за дебетом субрахунку 972 «Собівартість реалізова-
них необоротних активів» і кредитом субрахунку 125 на суму балансової 
вартості реалізованих авторських прав. Водночас списується сума накопиченої 
амортизації проведенням Дт 133 Кт 125. При ліквідації авторських прав 
балансова вартість списується за дебетом 976 «Списання необоротних активів». 

Операції з використання авторських прав, які не визнані нематеріальними 
активами, відображаються у складі витрат звітного періоду [2]. 

Відповідно до П(С)БО 8 об’єкти авторського права підлягають 
амортизації, тобто перенесенню їхньої вартості на витрати підприємства 
протягом строку їхнього корисного використання, що встановлюється 
підприємством при зарахуванні такого об’єкта на баланс. Строк корисного 
використання об’єкта авторського права відповідно до П(С)БО 8 не може бути 
більше 20 років. 

Метод амортизації об’єкта авторського права підприємство обирає 
самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигід. Якщо 
такі умови визначити заздалегідь неможливо, то підприємство застосовує 
прямолінійний метод нарахування амортизації. Розрахунок амортизації об’єктів 
авторського права здійснюється аналогічно розрахунку амортизації основних 
засобів підприємства, порядок проведення якого встановлений Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим 
наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. (далі – П(С)БО 7). 

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації авторських прав буде 
відображатися за кредитом субрахунку 133 «Накопичена амортизація 
нематеріальних активів». Оскільки використання авторських прав, визнаних 
нематеріальними активами, сприяє отриманню економічних вигод, їх 
амортизація може включатися до складу прямих або загально виробничих 
витрат. 

Строк експлуатації та метод амортизації об’єктів авторського права 
оцінюється на дату складання балансу (щокварталу). Якщо надалі в звітному 
періоді очікуються зміни строку корисного використання об’єкта або умов 
одержання майбутніх економічних вигід, то на дату складання балансу строк 
корисного використання та метод амортизації об’єкта авторських прав 
підприємством змінюється. Нарахування амортизації виходячи з нового строку 
корисного використання та нового методу амортизації починається з місяця, 
наступного за місяцем, в якому умови нарахування амортизації змінюються [3]. 

Отже, з точки зору бухгалтерського обліку, авторські права – це складний 
об’єкт обліку, який потребує додаткових досліджень, так як не має матеріальної 
форми. В зв’язку з чим, під авторськими правами часто розуміють твори, які є 
об’єктом авторського права, або їх примірники, а не самі права на дані об’єкти.  
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Бухгалтерський облік об’єктів авторського права ведуть підприємства, що 
одержали ці права від авторів або інших суб’єктів авторського права за 
договором купівлі-продажу або договором використання об’єкта авторського 
права, у вигляді внеску до статутного фонду, при безоплатній передачі тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Васьо О. А. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The article presents the author’s view of the expenditure of funds in higher 
education. The proposals on possible ways to improve the planning of revenues and 
expenditures in higher education. 

Видатки – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 
передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення 
основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. 
Видатки бюджетної установи, у тому числі у вищих навчальних закладах, 
поділяються на видатки загального фонду та видатки спеціального фонду. 
Бухгалтерський облік видатків ведеться роздільно на окремих рахунках. 

На основі зведеного показника доходів кошторису, у державних вищих 
навчальних закладах визначається обсяг видатків спеціального фонду. 
Витрачання коштів навчального закладу здійснюється ним самостійно, але 
відповідно до затвердженого кошторису і суворо за статтями витрат бюджетної 
класифікації. Під час складання кошторисів особливу увагу слід приділити 
законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, 
правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків. 

Видатки вищих навчальних закладів формуються згідно з економічною 
класифікацією видатків, яка застосовується всіма бюджетними установами та 
одержувачами бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним 
розподілом коштів за їх предметними ознаками та складаються з поточних 
видатків та капітальних видатків. 

Видатки, які здійснюють у процесі свого функціонування вищі навчальні 
заклади, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових 
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підприємств та організацій. Це пов’язано з тим, що під видатками розуміють 
державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не 
створюють і не компенсують фінансові вимоги. 

Під час планування показників кошторису вищих навчальних закладів слід 
дотримуватись основних принципів: повноти надходження доходів, законності 
та правильності розрахунків, системності, обґрунтованості та доцільності 
кожної статті видатків, максимальної економії коштів, ефективного і 
раціонального використання коштів та матеріальних ресурсів, оптимальності, 
вивчення об’єктивної необхідності та правильності розподілу видатків за 
економічною класифікацією. 

Розрахунок видатків на заробітну плату (КЕКВ 1111 – Заробітна плата) у 
вищих навчальних закладах планується на основі положень наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 

По КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» здійснюються 
нарахування на фонд оплати праці, у тому числі: внески до Пенсійного фонду, 
збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, внески на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

Плануючи видатки за КЕКВ 1135 – «Інші видатки», вищий навчальний 
заклад планує видатки на сплату податків та зборів, обов’язкових платежів до 
бюджету відповідно до чинного законодавства. 

Код 1342 передбачає планування видатків по загальному фонду на 
стипендії студентам, які навчаються за рахунок коштів державного або 
місцевого бюджетів. Розрахунок суми потрібно здійснювати з врахуванням 
фактичної наявності студентів, які навчаються в бюджетних групах, 
прогнозованого середнього балу успішності, ліцензованого обсягу набору 
студентів на наступний навчальний рік, законодавчої бази, яка визначає 
розміри академічної та соціальної стипендій та прогнозованого рівня індексації 
на рік. 

На нашу думку, планування видатків на відрядження по КЕКВ 1140 у 
вищому навчальному закладі повинно здійснюватись, виходячи з запланованої 
кількості та тривалості відряджень, їх маршрутів, виду проїзду, вартості та 
тривалості проживання співробітників у готелях з врахуванням граничних норм 
витрат. Оплата відряджень студентам вищих навчальних закладів, які 
приймають участь у конференціях, може здійснюватись на основі відповідного 
наказу ректора навчального закладу. Обов’язково слід врахувати динаміку 
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фактичних видатків за попередні роки. Вважаємо, що для максимально точного 
обрахування планових показників на кафедрах та інших структурних 
підрозділах університету повинні бути складені графіки відряджень з 
врахуванням доцільності та тривалості поїздок. Такі графіки мають бути 
погоджені завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів та 
затверджені проректором з наукової та економічної роботи. 

Слід зазначити, що правильне планування видатків є запорукою 
ефективного та цільового використання коштів та унеможливить використання 
їх на цілі, що не відповідають кошторису вищого навчального закладу.  

Контроль показників проектів кошторисів вищих навчальних закладів 
щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих 
видатків правильності їх розподілу за економічною класифікацією повноти 
надходження доходів здійснюють обласні управління освіти та Міністерство 
освіти і науки України. 

Успіх роботи з складання кошторисів вищих навчальних закладів залежить 
від підготовки економічно-обґрунтованих показників як по усіх видах доходів, 
так і по кожній статті видатків. Економічна класифікація видатків бюджету 
призначається для чіткого розмежування видатків вищих навчальних закладів 
за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними 
ознаками, що забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з 
точки зору виконання бюджету.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД 

Глухова И. В. 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

The investment activity of the organization must be aimed at achieving its 
financial interests and ensuring financial security. It’s possible through the use of 
investment marketing on all stages of the investment process. 

В условиях развития инновационной экономики, характеризующейся 
высокой степенью динамичности факторов внешней и внутренней среды, 
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обостряется проблема поиска путей предотвращения угроз финансовым 
интересам организаций и снижения уровня финансовых рисков, позволяющих 
обеспечить необходимый уровень финансовой безопасности субъектов 
хозяйствования. При этом под финансовыми интересами И. А. Бланк понимает 
«… форму проявления объективных потребностей предприятия в сфере 
финансовой деятельности, формируемых субъектами, осуществляющими 
финансовый контроль над предприятием, и сбалансированных с другими 
субъектами его внешних и внутренних финансовых отношений, удовлетво-
рение которых обеспечивает реализацию основных целей финансовой 
деятельности на каждом из этапов его финансового развития» [1, с. 27].  

Одним из видов финансовых интересов организаций являются финансовые 
интересы в сфере инвестиционной деятельности, в рамках которой 
осуществляется поиск источников финансирования проектов (инвестиционных 
ресурсов), выбор инструментов инвестирования, формирование инвестицион-
ного портфеля и обеспечение его реализации. В качестве приоритетного 
направления инвестиционной деятельности организаций Беларуси выступило 
инвестирование средств в технологические инновации, на которые 
приходилось 99,4% всех затрат на осуществление инноваций [2, с. 96]. 
Традиционными источниками финансирования инвестиционных проектов 
явились собственные, заемные и привлеченные средства. Так, на протяжении 
2011–2016 гг. в структуре затрат на технологические инновации по источникам 
финансирования в организациях промышленности Республики Беларусь 
наибольший удельный вес занимали собственные средства (от 48,0% в 2011 г. 
до 50,2% в 2016 г.) [2, с. 100]. Вторую позицию занимали кредиты и займы, 
удельный вес которых снизился с 30,3% в 2011 г. до 23,7% в 2016 г. [2, с. 100].  

Соблюдение финансовых интересов организации в части инвестиционной 
деятельности предполагает эффективное осуществление реальных и финансо-
вых инвестиций как необходимое условие для обеспечения финансовой 
безопасности инвестиционной деятельности. А это, в первую очередь, 
предполагает правильный выбор, с одной стороны, объекта инвестирования, а, 
с другой стороны, инвестора. Решение этой проблемы возможно с помощью 
такого нетрадиционного для финансовой сферы инструмента, как маркетинг. 
Инвестиционный маркетинг – деятельность, направленная на создание основ 
для принятия управленческих решений в инвестиционной сфере, позволяющих 
взаимоувязать интересы потенциальных инвесторов и конечных потребителей 
товаров (услуг) при соблюдении финансовых интересов всех сторон, а также 
сохранить (или достичь) заданный уровень финансовой безопасности 
участников инвестиционного процесса. 

Инвестиционный маркетинг с позиции организации, принявшей решение 
разработать и реализовать инвестиционный проект, следует рассматривать в 
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рамках классических стадий инвестиционного процесса: прединвестиционной, 
инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной. Каждая стадия имеет 
свои особенности, которые обуславливают соответствующие цели, задачи и 
технологии инвестиционного маркетинга. 

С помощью инвестиционного маркетинга возможно:  
• проводить комплексное исследование инвестиционных рынков и 

инвестиционной конъюнктуры в стране и зарубежом; 
• анализировать возможности выхода из конкурентного поля и, 

соответственно, элиминирования угроз со стороны конкурентов и сохранению 
уровня финансовой безопасности в процессе реализации проекта; 

• обосновывать целесообразность выбора объекта инвестирования 
посредством изучения запросов потребителей, т. е. потребностей, 
подкрепленных покупательной способностью; 

• выявлять латентные мотивы потенциальных инвесторов и формировать 
систему стимулов, с помощью которой их можно убедить в правильности 
решения об инвестировании в конкретный объект; 

• проводить рекламную кампанию по продвижению разработанного 
инвестиционного проекта до инвесторов; 

• оценивать прогнозную динамику факторов конкурентоспособности 
инвестиционного проекта и/или организации в целом и уровень риска утраты 
конкурентных преимуществ в случае реализации инвестиционного проекта; 

• осуществлять маркетинг персонала (включая специалистов в области 
инвестиционного и финансового менеджмента, маркетинга), что позволяет 
подобрать команду профессионалов для реализации инвестиционного проекта; 

• оценивать соблюдение деловой и профессиональной этики, выполнения 
договорных обязательств участниками инвестиционного процесса. 

Таким образом, инвестиционный маркетинг выступает в качестве 
инструмента, позволяющего субъектам инвестиционной деятельности 
осуществлять эффективное сотрудничество на каждой из ее стадий, целью 
которого является соблюдение финансовых интересов и обеспечение 
финансовой безопасности всех участников инвестиционного процесса. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ХОЛДИНГУ 

Дмитренко І. М., Шаймухометова Н. В.  
Інститут банківських технологій та бізнесу  
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The sources of risks of material distortion of the consolidated statements of a 
group of companies (holdings) are analyzed. The relationship between the most 
vulnerable to distortion of objects and the formation of the subject area of the 
internal audit of the consolidated financial statements of the group has been 
established. 

Суттєвою ознакою ринкової економіки є невизначеність, а тому будь-яка 
компанія, що здійснює певну діяльність (виробництво продукції, надання 
послуг, тощо) підпадає під вплив різноманіття ризиків. Так, компанії у статусі 
корпоративних систем (особливо групи компаній або холдинги) за умов 
найбільш вираженого рівня диверсифікації бізнесу, значних масштабів розгалу-
женої діяльності, складної ієрархічної підпорядкованості та неоднорідної 
дислокації чисельних бізнес-одиниць (дочірніх підприємств), що часто 
віддалені від розташування головного офісу керуючої материнської компанії, 
постійно стикаються з низкою ризиків, що можуть по-різному впливати на 
досягнення встановлених цілей їх діяльності.  

Зокрема, це стосується ризиків, пов’язаних з високим ступенем 
ймовірності викривлень інформації консолідованої фінансової звітності щодо 
дійсної вартості майна групи; застосування неадекватної процедури консо-
лідації фінансової звітності без належного включення даних реальних об’єктів 
інвестування та контролю (дочірніх підприємств); заниження/невиплати 
дивідендів із-за викривлення сукупного прибутку групи компаній; нерозкриття 
подій суттєвої невизначеності щодо результатів операцій із пов’язаними 
сторонами. Отже, досить високий рівень складності та ризику під час 
здійснення внутрішнього аудиту консолідованої фінансової звітності групи 
компаній викликає потребу у систематизації його предметної області – 
специфічних об’єктів, де наявність викривлень має найвищу ймовірність. 

Група подає фінансову звітність, в рамках якої консолідуються активи, 
зобов’язання, капітал, доходи, витрати та грошові потоки материнської 
компанії та її дочірніх підприємств у такий спосіб, якщо б вони були єдиним 
економічним суб’єктом. Проте, згідно вимог МСФЗ 10 «Консолідована 
фінансова звітність» група компаній має включати материнську компанію та її 
дочірні підприємства (тобто підприємства, що знаходяться під контролем 
материнської компанії) відповідно до визначення сутності такого контролю. 

Тож, щоб контролювати об’єкт інвестицій (дочірнє підприємство), 
інвестор (материнська компанія) має одночасно відповідати таким умовам:  
1) наявність повноважень щодо об’єкта інвестицій, що полягають у наданні 
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можливості керувати певною діяльністю цього об’єкта, яка суттєво впливає на 
суму повернення на інвестицію (таку діяльність визначено терміном «суттєва 
діяльність»); 2) схильність до збитків або наявність прав на отримання змінних 
сум повернення на інвестицію внаслідок своєї участі в об’єкті інвестицій;  
3) можливість використання своїх повноважень для впливу на суму повернення 
на інвестицію. Тому первісно внутрішній аудитор групи має впевнитися у 
повноті дотримання зазначених умов, що постають підставою для консолідації 
звітної інформації учасників групи. 

Загальна мета виконання аудиторських процедур стосовно консолідованої 
звітності групи компаній – встановити достовірність операцій консолідації 
звітності, що здійснені материнською компанією. Застосування детальної 
перевірки сальдо та оборотів по рахунках передбачає вибір аудиторських 
процедур таким чином, щоб отримати впевненість у виконанні передумов 
достовірності консолідованої звітності.  

Детальні тести сальдо та оборотів по рахунках в контурах консолідованої 
звітності та відповідного розкриття інформації у примітках належить 
спрямовувати на такий комплекс об’єктів з огляду визначення ступеню: 
обгрунтованості та вірності оцінки інвестицій у дочірні та асоційовані 
підприємства; достовірності обліку об’єднання компаній, зокрема, гудвілу; 
дотримання єдиної облікової політики всіма підприємствами групи компаній; 
достовірності консолідаційних коригувань та елімінування внутрішньо-
групових оборотів і операцій; повноти та вірності розкриття інформації  
у консолідований звітності про частки участі у інших компаніях відповідно до 
вимог МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі у інших компаніях», 
про операції з пов’язаними сторонами на відповідність вимогам МСБО 24 
«Розкриття інформації про пов’язані сторони». 

З-поміж зазначеного комплексу об’єктів, як свідчить практика, найбільш 
уразливими до суттєвих викривлень є консолідаційні коригування та еліміну-
вання внутрішньогрупових оборотів і операцій, адже не в усіх випадках 
необхідні операції з коригування здійснюють вірно. Відповідних контрольних 
перерахувань під час внутрішнього аудиту потребують коригування, пов’язані з 
гудвілом, з неконтрольованою часткою участі; з внутрішньогруповими 
залишками, оборотами та нереалізованим прибутком. 

Найбільшу специфіку серед консолідаційних коригувань має неконтрольо-
вана частка (частка, що не забезпечує контролю) – це власний капітал 
дочірнього підприємства, що не відноситься, прямо чи опосередковано, до 
материнського підприємства. Розрахунок неконтрольованої частки пов’язаний 
із необхідністю продемонструвати частку у консолідованих чистих активах та 
результатах діяльності, що не належать материнській компанії. Під час 
виконання аудиторських процедур, пов’язаних із встановленням вірності 
проведення коригувань щодо неконтрольованої частки, слід звернути увагу на 
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наступне. Неконтрольована частка з’являється у звітності, якщо материнська 
компанія володіє підприємствами групи менше ніж на 100%. У цьому випадку 
належить врахувати такі моменти: 1) під час елімінування інвестицій 
материнської компанії у дочірнє підприємство виключається не весь статутний 
капітал дочірнього підприємства, а тільки та його частка, що належить 
материнській компанії; 2) у консолідованому звіті про фінансовий стан 
(балансі) у розділі капіталу необхідним є введення рядка «Неконтрольована 
частка», в якому зазначається частка у активах, прибутках та збитках 
дочірнього підприємства, що не належить материнській компанії ні на пряму, ні 
через інші компанії; 3) у консолідованому звіті про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід необхідним є введення рядка «Неконтрольована частка», 
в якому зазначається неконтрольована частка в прибутках або збитках 
дочірнього підприємства. 

Крім того внутрішній аудитор має встановити повноту розкриття 
узагальненої інформації за кожним дочірнім підприємством стосовно до 
компанії-укладача консолідованої звітності, у якої наявні неконтрольовані 
частки участі, що є суттєвими для цієї компанії. Зокрема, це стосується 
інформації про таке: склад групи та неконтрольовані частки участі у діяльності 
групи та її грошових потоках; наслідки втрати контролю над дочірнім 
підприємством. 

Таким чином, систематизовані нами специфічні та найбільш уразливі до 
ризику викривлення об’єкти впливають на формування предметної області 
внутрішнього аудиту консолідованої фінансової звітності групи й демон-
струють доцільність застосування ризик-орієнтованого підходу під час 
планування комплексних завдань з внутрішнього аудиту звітності холдингу. 

 
 

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ  
Кремлева В. В.  

Дагестанский государственный университет народного хозяйства  
Currently in the banking sector of the Russian Federation there are global 

changes: the division of banks by types of licenses (basic, universal), total recall of 
banks’ licenses for violation of legislation, tightening of requirements for borrowers. 
The most recent change, which will undoubtedly affect the activity of banks, is the 
increase to the maximum of the normative deductions to the Deposit Insurance 
Agency (DIA). 

Известно, что с 2003 года все вклады физических лиц застрахованы, и 
сумма застрахованного вклада составляет 1400000 руб. Страхование 
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Вклады населения имеют тенценцию к росту и выросли за последние 2 
года на 3,7 трлн руб. Однако в связи с поэтапным снижением ключевой ставки 
Центрального банка ставки по вкладам будут также снижаться, и их 
привлекательность будет падать. На момент написания статьи ключевая ставка 
ЦБ РФ составляет 7,25%, но регулятор планирует ее снизить до 6,5% в 2018 
году. Ставки по вкладам поползут вслед за ключевой ставкой. 

Единственно возможным выходом в данной ситуации является повышение 
ставки отчисления в АСВ с точки зрения рисков и безопасности. 

Однако мы видим, что банкротство и отзыв лицензий финансово-
неустойчивых банков ложится на действующие банки – участники системы 
страхования вкладов, что в дальнейшем отразится на их рентабельности. 
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ПОВЕДІНКОВІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ  
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

Кузнецов А. А. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The feasibility of developing behavioral levers is grounded for the system of 
financial management control in the current conditions of the economic paradigms’ 
flush. Subjects of control are defined from the position of functional distribution. 

На сучасному етапі зміни економічної парадигми, що обумовлено пере-
ходом з економіко-математичних до поведінкових важелів розвитку світової 
економіки, особливої уваги потребує дослідження питання трансформації 
діючих інструментів фінансового управлінського контролю в площину 
поведінкових фінансів.  

Серед основних каналів забезпечення ефективності управління компаніями 
слід розглядати управлінський контроль, спрямований на впровадження страте-
гії компанії через управління поведінкою працівників. Відповідно фінансовий 
управлінський контроль може бути розглянутий як інструмент приватних 
фінансів з одного боку та складова системи менеджменту компаній, з іншого.  

Необхідність постійних змін та оновлень у підході до такого контролю 
зумовлена не лише ІТ зрушеннями, а й поведінковими аспектами, які 
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потребують особливих підходів у фінансовому менеджменті. Саме тому 
актуального значення набуває розвиток поведінкового напряму в фінансовому 
управлінському контролі, метою якого є розширення уявлень про всі аспекти 
поведінки в організаційному середовищі та вивчення впливу такої поведінки на 
результати діяльності компаній в поточній та стратегічній перспективах, 
формування дієвого методологічно-теоретичного підґрунтя управління пове-
дінкою людей. 

Фінансовий управлінський контроль слід використовувати як комуніка-
тивний зв’язок в економіці (бізнесі), тому він повинен бути адаптований до 
вимог системи управління. Ефективність менеджменту визначається якісним 
рівнем персоналу на всіх рівнях управління: починаючи від членів Наглядової 
Ради і закінчуючи рядовими співробітниками компанії. В застосуванні до 
загальної побудови системи управління підприємством, можна представити 
розподіл повноважень наступним чином. Власники формулюють: «що вони 
хочуть від бізнесу, яким вони бачать свій бізнес в перспективі» – ставлять мету 
розвитку бізнесу. В свою чергу Наглядова Рада визначає: «що треба зробити 
для досягнення поставленої мети» – розробляє стратегію досягнення цієї мети; і 
контролює: «на якому етапі до досягнення мети ми зараз, що треба зробити, 
щоб оптимізувати рух компанії до досягнення мети» – контролює реалізацію 
стратегії – здійснює стратегічне управління підприємством. Відповідно 
виконавчий орган визначає: «що компанія робить саме зараз (в даний момент 
часу) для реалізації стратегії» – здійснює оперативне управління компанією.  

Відповідно суб’єктами управлінського контролю виступають менеджери 
на всіх рівнях управління та співробітники підприємства.  

Напрямом подальших досліджень є формування є засадничих принципів та 
норм поведінки, що їх мають дотримуватися професійні контролери, щоб 
досягти спільних цілей розвитку компаній та культурні механізми контролю 
такої поведінки. 

 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПОТРІЙНОГО КРИТЕРІЮ  
У ЗВІТНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ 

Кундря-Висоцька О. П., Іваньчук О. Й. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The article discusses the essence and role of socially oriented business through 
the perspective of integrated reporting. Particular attention is paid to the conceptual 
approach to compiling such reporting, taking into account the synthesis of the triple 
criterion – economical, social, and environmental. She emphasizes the 
standardization of non-financial reporting. 

В контексті інтеграційних орієнтирів розвитку сучасний бізнес має бути 
спрямований на дотримання високих стандартів операційної та виробничої 
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діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію 
шкідливого впливу на навколишнє середовище тощо, з метою вирівнювання 
наявних економічних і соціальних диспропорцій; створення довірливих 
взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою; покращання 
результативності бізнесу та показників прибутковості у довгостроковому 
періоді. Загалом це називають соціально відповідальним бізнесом (СВБ). 

У сучасному світі соціально відповідальна діяльність бізнесу є 
загальноприйнятим правилом, якого дотримується значна кількість великих, 
середніх і навіть малих компаній по всьому світі. Надзвичайно важливе 
значення у сфері СВБ має концепція «потрійного критерію», що містить у собі 
розширення меж звітності підприємств та врахування соціальних і екологічних 
аспектів до фінансових показників діяльності (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концепція «потрійного критерію» 
Джерело: сформовано на основі [1] 

 

Отже, кожен суб’єкт підприємництва, займаючи свою нішу на ринку, має 
функціонувати в системі сталого розвитку – свій економічний розвиток 
здійснювати крізь призму паралельного вирішення соціальних та екологічних 
проблем. Закономірно, що кожна компанія, яка дотримується принципів 
сталого розвитку, прагне якомога повніше висвітлити свою діяльність. 

Стандартна фінансова звітність за національними стандартами не дає 
цілісного уявлення про діяльність підприємств, не відображає їх реальної 
вартості, висвітлюючи лише окремі аспекти. Тому необхідним є новий формат 
звітності – інтегрованої, яка крім фінансової, включає нефінансову звітність. 
Нефінансова звітність – інформування ширшого кола зацікавлених сторін, 
зокрема працівників, громадських організацій, експертів, потенційних 
інвесторів [2].  

На сьогодні, безумовно, поняття інтегрованої звітності далеко не нове. 
Дискусійні моменти та наукові підходи до складання інтегрованої звітності 

Екологічно-економічні: 
Ефективне 

використання ресурсів; 
Енергоефективність; 
Глобальні енергетичні 

питання 

КРИТЕРІЇ ЗВІТНОСТІ СВБ 

Соціально-економічні: 
Навчання та розвиток 

персоналу; 
Підтримка місцевої 

економіки  
та підприємництва; 

Спонсорство

Соціально-екологічні: 
Здоров’я та безпека; 
Кліматичні зміни; 

Законодавче екологічне 
регулювання 

 

Стійкий розвиток 
Поєднання питань економічного розвитку, забруднення довкілля  
та надання рівних можливостей кожному члену суспільства 
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висвітлюються у результатах наукових досліджень Т. Давидюк, Р. Костирка,  
В. Костюченко, Н. Лоханової, Н. Малюги, Л. Чижевської, В. Шевчука,  
К. Сорокіної, Т. Шимоханської та ряду інших науковців. Проте, основною 
проблемою, з якою стикається будь-яке підприємство, зацікавлене в такому 
звіті, є вибір підходу, напрацювання моделі змістовного набору показників до 
звітності. При цьому обсяг інформації має бути таким, щоб поряд з 
демонстрацією стратегії підприємства не надавалася б інформація, що несла би 
в собі загрозу з боку конкуруючих підприємств.  

Отже, на сьогодні в цьому сенсі для підприємств, які у своїй фінансово-
господарській діяльності орієнтуються не лише на високі фінансові результати, 
але і на соціальний, екологічний ефект, постало питання якісного контенту 
звітності для широкого кола користувачів, особливо – звітності із 
нефінансовими показниками. Нефінансова звітність – це інструмент СВБ, який 
надає інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку та навколишнє 
середовище, описуючи діяльність компанії у відповідному суспільному 
контексті.  

Зауважимо, що в Україні підготовка не фінансових звітів є добровільною 
справою, а тому в ній зацікавлені, як правило, підприємства-лідери, для яких це 
є частиною корпоративної культури. Проте, на нашу думку, таку звітність на 
часі стандартизувати, оскільки відображення соціальної відповідальності 
бізнесу, його репутації у звітності – це ті питання, які потребують методичного 
забезпечення та системного оприлюднення для широкого кола користувачів, 
для суспільства загалом. 

Застосуванні такої концепції стає хорошим індикатором економічного 
зростання, що задовольняє не лише економічні інтереси самого підприємства, а 
й потреби суспільства, соціальні та екологічні аспекти його існування в поточ-
ний період часу та у перспективі. Таке позиціонування бізнесу сьогодні вкрай 
актуальне у світлі глобальної як фінансової, так і соціальної, екологічної кризи. 
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ КАПИТАЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ 
Лобан Т. Н., Чернорук С. В.  

Полесский государственный университет 
The capital structure of the enterprise defines many aspects not only of financial 

but also operational and investment activities, and has an active impact on the final 
result of these activities. 

Для расширения производственных процессов в организации и повышения 
его эффективности необходимы инвестиции. Любая финансово-экономическая 
деятельность требует постоянного вложения капитала. Одной из основных 
задач финансового управления, наряду с согласованием потоков денежных 
средств, выступает анализ внешних и внутренних факторов влияющих  
на оптимизацию затрат финансовых ресурсов, оптимизацию структуры  
капитала. 

Выбор источников финансирования зависит от множества факторов, среди 
которых направление и масштабы деятельности предприятия, технологические 
особенности производственного процесса, специфика выпускаемой продукции, 
репутация предприятия на рынке и др. К внешним факторам можно отнести 
такие как характер государственного регулирования и налогообложения, 
процентная политика банков, развитость рынка ценных бумаг и др. 

В рамках экономического подхода под капиталом подразумевается 
стоимость средств, вложенных в формирование активов организации для 
осуществления экономической деятельности в целях извлечения економи-
ческих эффектов и обеспечения на этой основе расширенного воспроизводства. 
В соответствии с этой концепцией величина капитала исчисляется как итог 
бухгалтерского баланса по активу.  

Учетно-аналитический подход характеризует капитал одновременно с двух 
сторон: направлений его вложения и источников происхождения. 
Соответственно выделяют две взаимосвязанные разновидности капитала: 
активный и пассивный. Они подразделяются на собственный и заемный 
капитал [3, 235]. 

Существует множество понятий капитала в зависимости от роли в 
производстве (уставный капитал), источников формирования (собственный и 
заемный капитал), характера оборота (основной и оборотный капитал).  

Собственный и заемный капитал организации, инвестированный в 
краткосрочные (оборотные) и долгосрочные (внеоборотные) активы, 
функционирует в различных формах. Отличительные особенности между 
собственным и заемным капиталом приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Отличия между собственным и заемным капиталом предприятия 

Признак 
Вид капитала в структуре капитала предприятия 
Собственный Заемный 

Право на участие в управлении 
предприятием 

Дает право участия  
в управлении 

Не дает права участия  
в управлении 

Отношение к финансовому риску Увеличение доли 
собственного капитала 
снижает финансовый риск 

Увеличение доли заемного 
капитала увеличивает 
финансовый риск 

Право на получение прибыли По остаточному принципу Первоочередное 
Очередность удовлетворения 
требований при банкротстве 

По остаточному принципу Первоочередная 

Срок и условия оплаты  
и возврата капитала 

Не установлены Четко определены кредитным 
договором 

Основное направление 
финансирования 

Долгосрочные активы Краткосрочные активы 

Снижение налога на прибыль  
за счет отнесения финансовых 
издержек на затраты 

Нет такой возможности  Такая возможность 
присутствует 

Источники финансирования Внутренние и внешние 
источники 

Внешние источники  

Связь дохода владельца капитала с 
прибыльностью предприятия 

Непосредственно связан  
с финансовым результатом 

Не связан с финансовым 
результатом 

Примечание. Источник: собственная разработка 

 
Мировая практика показывает, что наиболее «дешевым» источником 

является заемное финансирование, так как кредиторы находятся в более 
привилегированном положении в сравнении с собственниками предприятия. 
Они сохраняют за собой право на возврат своих вложений, а в случае 
банкротства их требования будут удовлетворены раньше требований 
собственников. Тем не менее, бесконтрольный рост заемного финансирования в 
структуре финансовых ресурсов усложняет финансовую деятельность 
организации дополнительными затратами на уплату высоких процентов по 
кредитам и негативно сказывается на ликвидности баланса организации, может 
существенно понизить финансовую устойчивость предприятия, а в случае 
неблагоприятного развития событий поставить предприятие перед более 
серьезной угрозой – угрозой банкротства. Поэтому оптимизация источников 
денежных средств – одна из важнейших задач при управлении финансами 
организаций. Цена источников привлеченных средств рассчитывается в 
процентах к привлеченным средствам. Зная цены отдельных источников и их 
долю в общей сумме авансированного капитала, можно определить 
средневзвешенную цену капитала. Расчета показателя эффекта финансового 
рычага осуществляется с учетом ставки налога на прибыль, экономической 
рентабельности и средней процентной ставки по кредитам. Эффект 
финансового рычага показывает приращение к рентабельности собственных 
средств, полученное в связи с использованием заемных средств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ  
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДИТУ 

Любенко А. М., Кійко Ю. Т. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The article deals with the process of conducting a process-oriented audit. The 
authors consider the key stages of the process-oriented audit and highlighted its main 
procedures. 

Проводячи процесно-орієнтований аудит, на нашу думку, варто звернути 
увагу на етапи планування завдань та вивчення. В їх межах потрібно приділити 
увагу вивченню логіки, мети і цілей процесу, для кращого подальшого 
розуміння операцій в ньому. У випадку проведення процесно-орієнтованого 
аудиту ідеальне опанування тонкощами процесу не є настільки важливим як 
при аудиті бізнес-процесів, оскільки при його проведенні увага приділяється не 
так логіці організації процесу, як операціям і діям які відбуваються у 
взаємозв’язку в його межах. 

На етапі процесу аудиту-планування завдань та вивчення, аудитор повинен 
для перевірки процесу провести наступні процедури: розмова з власником 
(куратором) процесу, для отримання аудитором базової інформації про процес; 
розмова з відповідальними особами які мають вагомий вплив на процес або/чи 
виконують ключові операції (дії) в ньому; детальне вивчення аудитором інших 
матеріалів (техкарт, положень, кодексів, розпоряджень) які стосуються 
процесу; побудова і погодження з власником (куратором) орієнтовної схеми 
процесу; виділення деталізованих об’єктів аудиторської перевірки; формування 
переліку процедур які будуть проводитись на етапі оцінювання; глибинне 
інтерв’ю з власником (куратором) процесу вияснення рівня знання свого 
процесу його власником (куратором); дослідження ролі маркетингу у процесі; 
дослідження рівня задоволення клієнта наявним процесом. 

На етапі оцінювання і верифікації потрібно провести такі процедури: 
глибинне інтерв’ю з власником (куратором) процесу вияснення рівня знання 
свого процесу його власником (куратором); дослідження ролі маркетингу у 
процесі; дослідження рівня задоволення клієнта наявним процесом; перевірка 
формування бюджетів і їх використання на підтримку продажу; перевірка 
відповідності даного продукту до потреб ринку; перевірка технічної 
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документації продукту, його законності, і відповідності до внутрішніх 
розпорядчих документів; визначення рівня технічної і методологічно-облікової 
бази для продажу і обслуговування по даному продукту; визначення ролі 
профільного напрямку, який займається управлінням продажом; перевірка 
якості системи мотивації, її законності, відповідності внутрішнім нормативним 
актам і ефективності; перевірка якості, правильності і повноти відображення 
нарахування і виплати мотиваційних виплат працівникам банку в обліку; 
перевірка шаблонів договорів по продукту; оцінка методики і методичних 
матеріалів з продажу продукту; вибіркова перевірка роздрібних точок продажу 
(відділень та філій) на предмет коректності виконання методичних 
рекомендацій (як з технічної сторони так і з позиції якості обслуговування); 
вибіркова перевірка операцій по продукту на предмет правильності їх 
відображення в обліку, законності відповідності внутрішнім нормативам. 

Протягом етапу підготовки і надання звіту аудитором мають бути 
проведені такі процедури: підсумування результатів та доопрацювання робочих 
документів аудитора, аналіз отримали доказів; написання звітності і розробка 
рекомендацій; презентування (надання) звітності і надання рекомендацій. 

На етапі – постконтроль (моніторинг) варто провести неменше одного, а за 
потреби і до трьох контрольних перевірок виконання рекомендацій аудиторів. 

Окремої уваги заслуговує і побудова робочих груп (команд) аудиторів. 
Для проведення процесно-орієнтованого аудиту ми рекомендуємо 

застосовувати командний підхід. Це пов’язано з тим, що завданням цього 
напрямку внутрішнього аудиту є оцінка системи внутрішнього контролю і всіх 
операцій в межах процесу. Відповідно залежно від типу об’єкту аудиторської 
перевірки є потреба у різних аудиторах, в залежності від їх знань і навиків. В 
межах процесно-орієнтованої аудиторської перевірки ми рекомендуємо 
залучати таких набір аудиторів (у відсотковому співвідношенні до всієї робочої 
групи): 10% – аудитори напрямку методології; 30% – аудитори напрямку 
бухгалтерського обліку та ІТ; 10% аудитори напрямку якості обслуговування 
клієнтів; 50% – напрямку активних/пасивних операцій; 20% – аудитори 
напрямку оптимізації бізнес процесів. 

Такі підходи дозволять враховувати особливості кожного з типів аудиту 
процесів і сприяти максимальній його ефективності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ЗА ВИМОГАМИ П(С)БО 7  
ТА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Нашкерська Г. В., Дум’як А. І.  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

The accounting of operations with fixed assets is very actual, because fixed 
assets are present on every enterprise. Peculiarities of recognition of fixed assets and 
an accrual of depreciation are important points in the accounting of fixed assets. 

Незважаючи на гармонізацію підходів до визнання й оцінки основних 
засобів за Податковим кодексом України, національними і міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку, яка спостерігається з часу введення 
Кодексу в дію, залишаються суттєві відмінності у визнанні витрат на 
придбання (виготовлення) основних засобів, у використанні методів і строків 
нарахування амортизації, підходів до відображення результатів переоцінки 
об’єктів, визнання втрати корисності та її відновлення. 

Інтерпретація змісту основних засобів та амортизації за вимогами П(С)БО 
7 «Основні засоби» [2] і Податкового кодексу України [1] наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Трактування змісту основних засобів та амортизації  

за П(С)БО 7 «Основні засоби» та Податковим кодексом України 
Терміни ПКУ П(С)БО 7 
Основні 
засоби 

Матеріальні активи, у тому числі запаси 
корисних копалин наданих у користу-
вання ділянок надр (крім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користу-
вання, бібліотечних і архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 6000 гривень, невиробничих 
основних засобів і нематеріальних акти-
вів), що призначаються платником подат-
ку для використання у господарській 
діяльності платника податку, вартість 
яких перевищує 6000 гривень і поступово 
зменшується у зв’язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) 
яких з дати введення в експлуатацію 
становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік) [1]. 

Матеріальні активи, які 
підприємство/установа утримує з 
метою використання їх у процесі 
виробництва/діяльності або 
постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим 
особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний 
строк корис-ного використання 
(експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік) 
[2]. 



118 

Закінчення табл. 1 
Терміни ПКУ П(С)БО 7 
Амортизація Систематичний розподіл вартості 

основних засобів, інших необо-
ротних та нематеріальних активів, 
що амортизується, протягом строку 
їх корисного використання (екс-
плуатації) [1]. 

Систематичний розподіл вар-
тості, яка амортизується, необо-
ротних активів протягом строку їх 
корисного використання (екс-
плуатації) [2]. 

Джерело: сформовано автором на основі [1, 2]. 

 
З наведеної таблиці можна побачити, що у Податковому кодексі наведене 

детальніше визначення поняття «основні засоби», ніж у П(С)БО 7, яке 
конкретизує вартість об’єктів та та визначає склад основних засобів [2]. 

Натомість, у п. 5 П(С)БО 7 наведено лаконічніше визначення цього об’єкта 
обліку, не введено обмежень щодо вартості основних засобів, що дає змогу 
підприємствам приймати самостійне рішення щодо їхнього визнання в 
обліковій політиці. П(С)БО 7 виділяє 2 класи об’єктів – «Основні засоби» та 
«Інші необоротні матеріальні активи», які поділяються на групи в межах 
субрахунків, відкритих до рахунків 10 і 11. 

Визначення поняття «амортизація» є тотожними як у Податковому кодексі, 
так і в П(С)БО 7, проте існують відмінності у складі об’єктів, які підлягають 
амортизації, виборі методів амортизації та визначенні суми, що амортизується. 

Об’єктом амортизації за П(С)БО 7 є вартість, яка амортизується (окрім 
вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій), а ця 
вартість ведеться за кожним об’єктом [2]. 

Відповідно до п. 177.4.6 Податкового кодексу амортизації підлягають [1]: 
- витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; 
- витрати на самостійне виготовлення основних засобів. 
Витрати на покращення основних засобів – перебудову, модернізацію 

капіталізуються за вимогами П(С)БО 7 і амортизуються у складі раніше 
визнаного об’єкта або визнаються як новий об’єкт (якщо строки їх 
використання відрізняються) і підлягають амортизації за вимогами ПКУ. 

Проте, ПКУ все ж введені обмеження щодо вибору підприємством методів 
нарахування амортизації залежно від груп об’єктів основних засобів. 
Наприклад, використання методу прискореного зменшення залишкової вартості 
за вимогами податкового законодавства можливе тільки для машин і 
обладнання та транспортних засобів. Амортизація тимчасових (нетитульних) 
споруд, інвентарної тари та предметів прокату має нараховуватись підпри-
ємствами тільки з використанням прямолінійного або виробничого методів.  

Згідно вимог ПКУ не нараховується амортизація за такими об’єкти 
(групами): земельні ділянки, природні ресурси, основні засоби, що знаходяться 
на консервації, на ліквідовані об’єкти, на об’єкти основних засобів, які були 
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придбані або створені за рахунок відповідних джерел фінансування (витрати 
бюджетів на будівництво та утримання житлових будинків, споруд 
благоустрою, придбання і збереження бібліотечних та архівних фондів, 
будівництво та утримання автомобільних доріг). Для цілей оподаткування 
також не нараховується амортизація на основні засоби невиробничого 
призначення, тоді як П(С)БО 7 не визначено різницю між основними засобами 
виробничого і невиробничого призначення. Амортизація у бухгалтерському 
обліку нараховується за усіма об’єктами основних засобів, за винятком 
земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій, що збільшує 
суму витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком 
на прибуток. 

Суттєві відмінності у вартості об’єктів основних засобів виникають при їх 
переоцінці та визнанні втрати корисності. За вимогами П(С)БО 7 підприємство 
може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього 
об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У 
разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється 
переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт 
[1]. Збільшення вартості основних засобів унаслідок переоцінки відображається 
у складі власного капіталу підприємства, коригується при наступних уцінках 
об’єктів та списується до складу нерозподіленого прибутку у разі вибуття 
об’єктів. Нарахування амортизації здійснюється на переоцінену вартість [3, 4]. 

Проведене дослідження відображення основних засобів у фінансовому 
обліку та для цілей оподаткування показує наявність відмінностей у визнанні 
об’єктів та їх груп, оцінці для цілей нарахування амортизації, що зумовлює 
необхідність визнання підприємствами податкових різниць, які впливають на 
розрахунок суми поточного податку на прибуток і відображаються у декларації 
з податку на прибуток підприємств. Тому підприємству треба окремо 
відображати в обліку вартість основних засобів або їх частин для визнання 
витрат для цілей оподаткування.  
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АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПЕРЕХОДІ НА МСФЗ 

Пасічник К. С. 
Університет митної справи та фінансів 

The report is deals with the main aspects of the analysis of the social sphere 
objects in order to make transformational adjustments in the transition to IFRS. 

При першому застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі – МСФЗ) перед підприємствами України постала задача проведення ряду 
трансформаційних коригувань, пов’язаних із відмінностями між національними 
та міжнародними стандартами. Такі корегування торкнулись різних статей 
фінансової звітності і зокрема суттево вплинули на зміну балансової вартості 
основних засобів. Однією з причин такого впливу стала зміна підходу щодо 
обліку об’єктів соціального призначення.  

Особливістю промислових підприємств України є наявність на балансі 
таких основних засобів, як будинки культури, санаторії, поліклініки, дитячі 
садочки, бібліотеки, гуртожитки та інші об’єкти соціальної сфери, більшість з 
яких були набуті внаслідок приватизації. Однак при переході на МСФЗ 
виявилось, що більшість цих об’єктів не відповідала визначенню актива, а отже 
не мала відображатись у балансі підприємства. 

Концептуальною основою МСФЗ визначено актив як ресурс, контрольо-
ваний суб’єктом господарювання в результаті минулих подій, від якого 
очікують надходження майбутніх економічних вигід до суб’єкта господарю-
вання. Однак оцінка того, чи принесе об’єкт соціальної сфери економічні 
вигоди у майбутньому, є досить суб’єктивною та потребує залучення 
професійного судження. Це пов’язано із тим, що МСФЗ 16 «Основні засоби» 
передбачає отримання економічних вигід не лише у грошовій формі: 
використання основного засобу може бути необхідним для отримання 
підприємством економічних вигід від використання інших його активів.  

Так, наприклад, наявність у підприємства гуртожитка чи санаторію може 
не нести прямих економічних вигід. Однак, якщо у гуртожитку проживає 
значна кількість працівників, зацікавлених у отриманні такого житла, це може 
опосередковано впливати на зменшення плинності кадрів, а значить 
підприємство отримує економічну вигоду у вигляді зменшення часу та витрат 
на підготовку та навчання нового персоналу. Крім того зобов’язання регулярно 
надавати працівникам санаторне оздоровлення може бути передбачено 
колективним договором. У такому такі об’єкти визнаються активами у складі 
основних засобів підприємства. І навпаки, якщо гуртожиток та санаторій 
обліковуються на балансі підприємства, але фактично ним не використо-
вуються, не надаються в оренду і не виставлені на продаж, то основні засоби у 
звіті про фінансовий стан підприємства мають бути зменшені на суму вартості 
таких об’єктів.  
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Можливі сутуації, коли деякі об’єкти соціального призначення потребують 
не списання з балансу підприємства, а рекласифікаціїї у інші статті звіту про 
фінансовий стан. У випадку, коли підприємство не використовує об’єкти 
соціальної сфери за своїм прямим призначенням, однак надає їх у оренду, такі 
об’єкти визнаються у складі інвестиційної неухомості і обліковуються за 
вимогами, передбаченими МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Якщо об’єкти 
соціального призначення виставлено на продаж, вони обліковуються та 
відображаються у фінансовій звітності окремо від необоротних активів за 
правилами МСБО 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність». 

Таким чином, прийняття рішення про необхідні корегування стосовно 
об’єктів соціального призначення під час трансформації фінансової звітності 
ґрунтується на досліджені їх відповідності активам підприємства. Для цього 
необхідно проаналізувати призначення та фактичне використання об’єктів 
соціальної сфери, визначити наявність у підриємства юридичних зобов’язань, 
пов’язаних з такими об’єктами, а також з’ясувати, чи існують у керівництва 
наміри щодо їх продажу. 
 
 

ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Пришляк Г. В.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи» 

The production of managerial accounting for modern enterprises is a topical 
task, and especially when an enterprise with a complex organizational structure. 

Для прийняття управлінських рішень керівникам усіх рівнів необхідно 
отримувати об’єктивну інформацію в оперативному режимі. Впровадження 
управлінського обліку на підприємствах дозволяє створити глобальну систему, 
що забезпечує вирішення цілого комплексу завдань, пов’язаних з управлінням і 
оперативним плануванням.  

Для постановки та організації системи управлінського обліку і його 
подальшої автоматизації для початку слід вияснити ключові моменти, а саме ті 
які пов’язані з потребами конкретного підприємства. 

В першу чергу, необхідно визначиться, чи впроваджувати управлінський 
облік самостійно чи доручити компанії, яка професійно займається 
постановкою управлінського обліку. Далі обґрунтувати варіанти взаємодії 
бухалтерського та управлінського обліку. А також вибрати оптимальну схему: 
буде чи ні управлінський облік взаємодіяти з бухгалтерським. Потім слід 
вибрати методику управлінського обліку (тобто одну з ABC (Activity-Based 
Costing), Lifecycle costing, Target costing, BSC (Balanced Scorecard)) яка 
оптимально підходить саме під конкретне підприємство. Після цього приділити 
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час методу обліку витрат (по об’єктах обліку, за повнотою включення витрат в 
собівартість продукції чи по інтерпретації витрат для потреб управлінського 
обліку), пізніше скласти робочий план рахунків, після цього можна перейти до 
автоматизації (вивчити ринок програмних продуктів і вибрати потрібний).  

Результатом впровадження системи управлінського обліку, у власника чи 
директора має стати невелика за розміром таблиця, яка відображає основні 
напрямки діяльності підприємства, його стан в поточний момент і прогноз за 
даними, які необхідно досягти. 

Для цього слід керуватись наступною послідовністю постановки системи 
управлінського обліку. Спочатку визначити звіти, які потрібні для керівництва, 
а потім визначаються дані, які повинні бути враховані для отримання даних 
звітів. Враховуючи це, процес постановки системи управлінського обліку 
можна розділити на наступні етапи: 

Етап 1. Оцінка інформаційних потреби з урахуванням специфіки підпри-
ємства (при цьому опиратись на звіти які потрібні менеджменту для прийняття 
рішень). Основним критеріями інформації при цьому має бути: достатність але 
не надмірною.  

Етап 2. Аналіз існуючого стану справ на підприємстві. А саме організаційної 
структури; системи фінансово-економічних взаємовідносин структурних під-
розділів; бухгалтерського обліку; системи планування; системи документообігу; 
системи бюджетування; системи мотивації; внутрішнього контролю і т. д. 

Етап 3. Розробка і затвердження проекту організаційної структури під-
приємства, а при необхідності реорганізація існуючої структуру (перерозподіл 
обов’язків, визначення сфери відповідальності; закріплення за виконавцями 
певних функції, пов’язаних з веденням управлінського обліку; затвердження 
посадових інструкції з урахуванням нових положень організаційної структури. 
А також у межах цього етапу слід розробити і затвердити фінансову структуру 
підприємства: визначити центри фінансової відповідальності (ЦФВ); визначити 
повноваження і обов’язки ЦФВ; визначити коефіцієнти ефективності діяльності 
ЦФВ і їх керівників; підготувати та затвердити Положення про фінансову 
структуру підприємства. 

Етап 4. Розробка системи формування управлінської звітності. У внутріш-
ньому Положенні слід чітко визначити джерела даних для отримання кожного 
звітного показника (рахунки, субрахунки)  

Етап 5. Розробка облікової політики, яка б визначала основні параметри 
управлінського обліку. Обґрунтування класифікації статей витрат; побудова 
системи контролю; формування системи звітності за витратами; розробка та 
затвердження Положення про облік витрат в управлінському обліку. Розробка і 
затвердження Положень про: управлінський облік і звітності; про застосову-
вання плану рахунків і взаємозв’язку управлінського та бухгалтерського 
обліків. 
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Етап 6. Побудова системи внутрішнього контролю і затвердження 
відповідних положень.  

Етап 7. Визначення вимог до автоматизованої системи управлінського 
обліку. 

 
 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ 

ОБҐРУНТОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ  
Рудницький В. С., Сарахман О. М.  

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The process of preparation and preparation of financial statements should be 

organized in accordance to the law and provide users with complete, truthful, 
unbiased information about the financial performance of the enterprise and the 
financial condition of the enterprise. 

Якісна інформація необхідна для прийняття ефективних економічних 
рішень будь-якими суб’єктами економічних відносин. Дана теза набирає 
особливої актуальності для фінансових відносин, що реалізуються у середовищі 
значних та динамічних інформаційних потоків. Об’єктивна та своєчасна 
інформація часто стає вирішальним чинником при досягненні економічних 
цілей суб’єктами грошового ринку.  

Оскільки майже всі операції, пов’язані з грошовими коштами відбуваються 
у банку, а банківська справа може процвітати тільки при довірі до неї клієнтів, 
яка виникає від прозорості діяльності банківської установи, особливої 
актуальності набуває питання якісного та грамотного формування фінансової 
звітності банківської установи та її інформаційної прозорості. Така прозорість 
забезпечується повним висвітлення звітної інформації, вільним доступом 
різних користувачів до фінансової інформації про діяльність банку, яка 
втілюється у фінансовій звітності, яка є публічною. Саме інформація, яка 
зазначена у такій звітності є головним елементом інформаційного забезпечення 
прийняття обґрунтованих оптимальних економічних рішень користувачами. 

Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься в 
фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів. 
Принципи бухгалтерського обліку та звітності – це правила щодо вимірювання, 
оцінювання та реєстрації господарських операцій, а також відображення їх 
результатів у фінансовій звітності.  

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках України ґрунтуються 
на таких принципах:  

1) повному висвітленні – всі операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна 
містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, 
яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 
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2) превалюванні сутності над формою – операції обліковуються та 
розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не 
лише за юридичною формою;  

3) автономності – активи та зобов’язання банку повинні бути відокремлені 
від активів і зобов’язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у 
зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не повинні 
відображуватися у фінансовій звітності банку.  

4) обачності – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінювання, 
відповідно до яких активи або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та 
витрати не занижуватимуться;  

5) безперервності – оцінювання активів та зобов’язань здійснюється 
виходячи з припущення, що банк є безперервно діючим і залишатиметься 
діючим в осяжному майбутньому;  

6) нарахуванні та відповідності доходів і витрат – для визначення 
фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. Доходи й 
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на 
момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів;  

7) послідовності – постійному (із року в рік) застосуванні банком обраної 
облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, 
передбачених міжнародними стандартами фінансової звітності, і потребує 
додаткового обґрунтування та розкриття у фінансових звітах;  

8) історичної (фактичної) собівартості – активи і пасиви обліковуються 
пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в 
іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, повинні переоцінюватись у 
разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.  

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» зазначені принципи доповнюються ще двома:  

1) єдиним грошовим вимірником – вимірювання та узагальнення всіх 
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються 
в єдиній грошовій одиниці;  

2) періодичністю – можливістю розподілу діяльності підприємства на 
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.  

Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися збалансувати 
усі перелічені принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик 
звітності. 

За останні кілька років якість розкриття інформації на сайтах банків 
помітно покращилася. Це відбулося, в першу чергу, завдяки посиленню 
регуляторних вимог до розкриття інформації та підвищенню рівня обізнаності 
банків про міжнародні стандарти інформаційної прозорості. 
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Але, незважаючи не це, банкам все ще є над чим працювати в даному 
напрямку. І робота це дуже важлива, оскільки завоювання довіри вкладників і 
інвесторів неможливо без якісного і оперативного розкриття інформації про 
діяльність банку.  

У сучасному світі банки працюють в нестабільному економічному і 
політичному середовищі. Звідси виникають неясність та непевність в отриманні 
очікуваного кінцевого результату, труднощі в розробці стратегічних планів та 
прогнозів, відсутність довіри партнерів один до одного і, як наслідок, 
руйнування господарських зв’язків.  

Для вирішення подібних проблем необхідна надійна та перевірена 
інформація про стан суб’єктів господарювання, ступінь достовірності якої, як 
правило, підвищується після проведення аудиторської перевірки. Найбільш 
наочним та загальнодоступним джерелом інформації про діяльність банківської 
установи повинна бути фінансова звітність банку, яка б прозоро розкривала 
результати його діяльності, комплексно характеризувала успішність роботи за 
звітний період, фіксувала та пояснювала зміни, що відбулися протягом року, 
давала реальну можливість правдиво оцінити ефективність і надійність банку.  

 
 
БЕНЧМАРКИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Сивякова М. В., Суслова Л. О.  

РАНХиГС Владимирский Филиал 
This article considers benchmarking as a tool for increasing competitiveness in 

the innovation activity of a manufacturing enterprise. 
На сегодняшний день инновации являются одним из факторов обеспе-

чивающих конкурентоспособность предприятий. При принятии оптимального 
решения о внедрении того или иного вида инноваций на производственном 
предприятии требуется тщательный комплексный анализ его деятельности. 
Одним из методов анализа направления развития инноваций на производ-
ственном предприятии может быть бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг – это процесс определения, понимания и адаптации 
имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью 
улучшения собственной работы [1]. 

На практике бенчмаркинг зарекомендовал себя как эффективный 
инструмент повышения конкурентных преимуществ предприятий, и успешно 
использовался такими крупными компаниями как Ксерокс, Самсунг и т. д. 

Рассмотрим такой вид бенчмаркинга как функциональный бенчмаркинг. 
Предприятие сравнивается с «образцом» по определённым критериям (продукт 
или процесс), которые необходимо улучшить. 
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Для примера возьмем ООО «Владимирский моторо-тракторный завод». 
Данное предприятие выпускает универсально-пропашные трактора, а также 
коммунальные и многофункциональные машины на их базе. ООО «ВМТЗ» 
реализует свою продукцию в России и в странах ближнего зарубежья, одной из 
приоритетных задач предприятия является повышение его конкуренто-
способности [2]. Применим инструмент бенчмаркинга для оценки направления 
развития предприятия. 

Выберем компанию лидера по производству специальной технике. Такой 
компанией является «Hitachi». Согласно агентству The Boston Consulting Group 
«Hitachi», входит в рейтинг 50-ти лидирующих инновационные компаний мира 
[3]. Одним из отличительных черт холдинга «Hitachi» является использование 
цифровых инноваций. 

Под цифровыми инновациями в узком смысле понимают внедрение нового 
или значительно улучшенного продукта ИКТ (информационно-коммуника-
ционные технологии), то есть инновационной продукции в области ИКТ; в 
более широком смысле – к использованию ИКТ для внедрения нового или 
значительно улучшенного продукта, процесса, метода маркетинга или 
организационного метода, то есть инноваций с использованием ИКТ. Самый 
яркий пример цифровых инноваций это Яндекс-навигатор. Его суть в том, что 
электронные устройства (планшет, смартфон) передают координаты, скорость и 
направление движения на сервер компании Яндекс, данная информация 
анализируется, составляются данные о заторе на дороге и в автоматическом 
режиме водителю предлагается альтернативные варианты проезда.  

Использование цифровых инноваций широко применяется в мире и в 
промышленном производстве. «Hitachi» использует цифровые технологии для 
упреждающего обслуживания оборудования и для прогнозирования потен-
циальных неисправностей еще до того, как они начинают проявлять себя. Тем 
самым, предотвращая сбои в работе оборудования, избегая незапланированных 
простоев.  

Рассмотрим ключевые отличия традиционных предприятий от пред-
приятий, использующих цифровые инновации [4] (табл. 1): 

Таблица 1 

Характеристика Традиционные предприятие 
Предприятия использующее 

цифровые инновации 
Конфигурация 
производственного 
оборудования 

Для изменения непосредственно 
продукта или его функционала 
требуется конфигурация оборудо-
вания, выпускающее этот продукт.  

Оборудование способно  
к самонастройке 
производственных параметров 

Возможности 
кастомизации 
(индивидуальности) 
выпекаемой 
продукции 

Производство стандартизированной 
продукции, для производства 
индивидуальной продукции зачастую 
требуются дополнительные затраты,  
в том числе трудовые временные и т.д. 

Производство 
кастомизированных продуктов с 
помощью гибких 
производственных систем  
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Окончание таблицы 1 

Характеристика Традиционные предприятие 
Предприятия использующее 

цифровые инновации 

Планирование 
ресурсов 

Ресурсы резервируются в 
определенном объеме на основании 
фиксированного приоритета 
потребителей  

Самостоятельное планирование 
оборудованием количество 
используемых ресурсов 

Аппаратное 
обеспечение 

Операции, производимые 
работником, зависят от физической и 
моральной формы производственного 
оборудования 

Оборудование анализирует 
операции работника  
и подстраивается под них. 

 
Таким образом, мы наблюдаем развитие технологий, изменяющих 

традиционную логику работы производственного предприятия. 
Рассмотрим возможность внедрения цифровых инноваций на ООО 

«Владимирский моторо-тракторный завод». Для внедрения таких технологий 
необходимо оборудование для подключения машин к глобальной сети. Полная 
замена оборудования является слишком затратным и трудно осуществимым 
решением. Альтернативой является создание промежуточного звена между 
оборудованием и сетью, что может стать одним из направлений развития 
технологий на предприятии.  

После выявления направления инновационного развития производствен-
ного предприятия необходима разработка инновационного проекта. На данном 
этапе составляется техническая часть инновационного проекта. Этап включает 
в себя прикладные исследования и технологические работы, в том числе 
написание документации и создание опытного образца или технологии. 
Важным моментом здесь является экономическое обоснование проекта. Для 
оценки эффективности проектов Организацией Объединённых Наций по 
промышленному развитию рекомендуется использовать методы, основанные на 
дисконтированных оценках, поскольку они значительно более точные, так как 
учитывают различные виды инфляции, изменения процентной ставки, нормы 
доходности и т. д. Например, метод внутренней нормы доходности (IRR). Если 
значение внутренней нормы доходности инновационного проекта соответ-
ствует норме прибыли производственного предприятия, принимается решение 
о внедрении инновационного проекта. В таком случае производится монтажные 
и пуско-наладочные работ, начинается подготовка и обучение персонала, 
лицензирование и сертификация оборудования и продукции. Если же значение 
внутренней нормы доходности ниже нормы прибыли, то проект отправляется 
на доработку, проводятся дополнительные исследования, анализируется пути 
снижения издержек.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ  
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Скаско О. І. 
Львівський інститут економіки і туризму 

Стахів О. Я.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Every year, the volume of lending operations increases, risks associated with 
non-repayment of loans are increased, therefore, the role of internal audit is needed, 
therefore, it is necessary to improve the method of conducting audit of credit 
operations. 

Кризові явища в економіці України виявили цілий ряд проблем та 
недоліків у системі внутрішнього контролю банків, які в період зростання 
залишались непомітними. Багато банків виявилися неготовими до погіршення 
якості кредитного портфелю, про які мав би попередити внутрішній аудит. 
Існуюча ситуація зумовлює необхідність вдосконалення внутрішнього аудиту в 
банку, як одного з важливих елементів системи внутрішнього контролю, 
націленого на своєчасне виявлення та корекцію недоліків в системі управління 
кредитами банку.  

Процес відстеження кредитних операцій передбачає можливість 
пролонгації кінцевого терміну виправлення зауважень, у разі якщо погоджений 
захід не запроваджено протягом погодженого періоду. Розумне продовження 
цього строку може бути погоджене з внутрішнім аудитом, в залежності від 
обґрунтування та причин затримки. Процедура пролонгації передбачає певну 
ескалацію (табл. 1).  

Розглянувши практичні аспекти організації та функціонування 
внутрішнього аудиту, зокрема аудиту кредитних операцій, можна зробити 
наступні висновки: підрозділ внутрішнього аудиту банку підпорядковується і 
звітує перед Спостережною Радою банку. Спостережна рада затверджує 
бюджет підрозділу внутрішнього аудиту, умови трудових контрактів 
внутрішніх аудиторів, план аудиторських перевірок.  
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Таблиця 1  
Процес відстеження кредитних операцій в банку [2] 

Погоджена  
дата дії 

Запроваджена Не запроваджена 

Первісна дата Закрита Пролонгація 1, якщо обґрунтування прийнятне;  
інакше – передача Правлінню 
Власник процесу інформує відповідального Члена 
Правління про факт першої пролонгації 

Пролонгація 1 Закрита Пролонгація 2, якщо обґрунтування прийнятне; інакше 
– передача Правлінню 
Власник процесу отримує згоду відповідального Члена 
Правління на другу пролонгацію 

Пролонгація 2 
 

Закрита Розгляд на Правлінні 
Передача Спостережній раді 

 

Таким чином, організаційна незалежність підрозділу забезпечена; роль і 
функції внутрішнього аудиту банку чітко визначені внутрішніми положеннями, 
ці визначення відповідають чинним законодавчим і нормативним вимогам та 
базуються на міжнародних стандартах; програма підвищення якості 
внутрішнього аудиту ґрунтується на внутрішніх та зовнішніх оцінках. 
Внутрішня оцінка здійснюється у вигляді постійного моніторингу та 
періодичних оцінок, що виконуються як керівником підрозділу; планування 
роботи внутрішнього аудиту здійснюється на ризик-орієнтованій основі, 
відповідно до міжнародних стандартів та найкращих міжнародних практики; 
процес подальшого відстеження регламентовано належним чином, усі 
коментарі та документальні підтвердження факту виконання погоджених 
зауважень накопичуються і зберігаються. Прострочені зауваження виносяться 
на розгляд керівництва. 
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КРАУДЭКОНОМИКА КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАНЫ  

С МАЛОЙ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Теляк О. А., Голикова А. С.  

Полесский государственный университет 
The article describes the main models of crowdeconomy. The authors describe 

the level of development of crowdfunding in Belarus, identify the main risks, positive 
and negative prerequisites for its development. The authors consider crowdfinancing 
as a catalyst for the development of the financial market in the country. 

Последние десятилетия отмечены значительным развитием интернет-
технологий, которые в числе прочих оказывают влияние на действующую 
модель экономики. Возможность осуществления многих действий в режиме 
онлайн привела к появлению экономических понятий, связанных с 
коллективным действием многих людей в Интернете, направленных на 
совместное решение определённых задач. К ним могут быть отнесены все 
термины, имеющие в своём составе английское слово «крауд», т.е. толпа, 
народ: краудфандинг, краудсорсинг, краудлендинг, краудинвестинг, 
краудхантинг и другие. Все они являются составными частями краудэкономики 
– новой модели экономики – «динамичной экосистемы, объединяющей людей с 
целью решения задач, которые были бы взаимовыгодны для всех её 
участников» (Nekaj, 2016, p. 2).  

Краудфандинг, или народное финансирование, является весомой 
составляющей экосистемы краудэкономики. Используемый в начале 21 века в 
качестве альтернативного источника финансирования деятельности 
музыкантов, менее чем за 10 лет он расширил сферу своего применения до 
инструмента коллективного кредитования и инвестирования как отдельных 
физических лиц, так и малого и среднего бизнеса. 

Исследователями Кембриджского университета дается свое определение 
краудфандинга – это «предоставление финансирования проектам, физическим 
лицам, коммерческим и некоммерческим организациям путём сбора малых и 
больших сумм денежных средств от большого числа физических и/или 
юридических лиц». Однако в данном определении отсутствует выделение 
основных признаков краудфандинга: наличие интернет-платформы, 
выступающей в качестве посредника между лицом, привлекающим денежные 
средства и лицом, финансирующим крауд-компанию; осуществление переводов 
для финансирования крауд-компании посредством электронных платёжных 
систем или агрегаторов. 

Тем не менее, принято различать два основных вида моделей 
функционирования платформ по признаку получения дополнительного дохода 
от вложения средств в краудфандинговый проект: 
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1) нефинансовый (non-investment-based model of crowdfunding), не 
предполагающий получения бэкером финансового дохода, т. е. «поток 
денежных средств осуществляется только в одном направлении» – от 
финансирующего лица к инициатору проекта. Данные бизнес-модели 
краудфандинга считаются традиционными, поскольку именно они были 
первыми моделями, применяемыми интернет-платформами.  

2) финансовый (investment-based model of crowdfunding) предполагающий 
получение инвесторами дополнительного дохода за счёт покупки долговых или 
долевых финансовых инструментов либо финансирования части кредита, 
предоставляемого через платформу. Инвестиционные бизнес-модели 
краудфандинга, в отличие от неинвестиционных, подлежат регулированию со 
стороны государственных организаций, осуществляющих мониторинг и 
контроль на финансовых рынках страны. 

В рамках данных двух видов краудфандинга выделяют различные модели, 
на основе которых и функционируют платформы, в том числе в рамках 
нефинансового: бескомпенсационная, или благотворительная (donation-based 
model) и наградной краудфандинг (reward-based crowdfunding).  

В рамках краудфандинга финансового типа получили распространение 
следующие бизнес-модели: 

а) краудинвестинг (crowdinvesting, investment-based crowdfunding) – 
привлечение денежных средств инвесторов используя при этом традиционные 
финансовые инструменты (долевые, долговые, конвертируемые ценные бумаги, 
а также роялти) на крауд-площадках.  

б) краудлендинг (lending-based crowdfunding, or crowdlending) – 
предоставление физическим и юридическим лицам кредитных ресурсов на 
интернет-платформах. 

По результатам исследования, проведённого в 2016 году учёными 
Кембриджского университета, общий объём мирового рынка альтернативных 
финансов в 2015 г. превысил 100 млрд. евро, увеличившись по сравнению с 
2014 годом более чем в четыре раза. Странами-лидерами по объёмам 
альтернативных финансовых рынков по результатам проведённого 
исследования по состоянию на 2016 год в Европейском регионе стала 
Великобритания (79% рынка региона), в Американском – США, занимая 98% 
рынка альтернативных финансов всего региона; в Азиатско-Тихоокеанском – 
Китай (занимает 99% рынка альтернативных финансов всего региона). Если 
анализировать структуру альтернативного финансового рынка по 
используемым платформами бизнес-моделям, то исследователи Кембриджского 
университета пришли к выводу, что во всех трёх основных регионах 
(Европейском, Азиатско-Тихоокеанском и Американском) наибольший 
удельный вес (более 50%) занимают различные модели краудлендинга. 
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В Беларуси развитие краудфандинга началось позже по сравнению со 
странами-лидерами и близлежащими государствами. Белорусские 
краудфандинговые платформы используют нефинансовые бизнес-модели, в то 
время как модель краудлендинга только начинает использоваться, а модель 
краудинвестинга не получила своего развития в силу особенностей 
законодательства и слабой развитости национального финансового рынка.  

В частности, в Беларуси уже функционирует такая бизнес-модель 
краудфандинга, как наградной краудфандинг, представленный двумя 
платформами: Talaka.by и Ulej.by, стартовавшими в 2014 и 2015 году 
соответственно. Кроме того, также существует и первая краудлендинговая 
платформа Кubyshka.by, запущенная в конце 2016 года.  

Более традиционной является краудфандинговая платформа Ulej, которая 
использует бизнес-модель наградного типа. Платформой используется подход 
«всё или ничего», а все деньги, перечисляемые в поддержку проекта, 
аккумулируются на временном счёте, открытом в ОАО «Белгазпромбанк». 
Общий уровень успешности финансирования крауд-проектов составил 29,7 %, 
что является достаточно высоким показателем (например, на Kickstarter 
уровень успешности в 2017 году составил 36 %). Наиболее успешными 
являются проекты литературной и социальной направленности, в то время как 
наименее успешными являются проекте в разделе «Технологии», «Дизайн» и 
«Еда». Данная бизнес-модель имеет ряд ограничений для использования её в 
Беларуси. Прежде всего, это небольшое количество качественно и детально 
проработанных проектов, размещаемых на платформе. Среди ограничений 
развития краудэкономических моделей в Беларуси можно выделить 
неразвитость традиционных схем финансирования стартап-компаний 
(венчурных фондов, бизнес-ангелов), ограниченное предложение эффективных 
проектов для размещения н краудплатформах, низкий уровень 
предпринимательской культуры, невысокий уровень горизонтального и 
вертикального доверия в обществе, низкая инвестиционная активность 
общества, консерватизм в выборе схем инвестирования, необходимость 
повышения уровня финансовой грамотности общества. Положительной же 
предпосылкой для развития краудфандинга в Беларуси является наличие 
технологических условий: возможность доступа к сети Интернет, совершение 
транзакций в режиме онлайн, использование инновационных способов оплаты 
и перевода денег.  

В белорусской экономике, которая в том числе характеризуется 
незначительными показателями финансовой глубины, недостаточно высоким 
уровнем горизонтального и вертикального доверия в обществе, относительно 
неразвитым финансовым рынком и невысокой предпринимательской 
инициативой наиболее уместно использование положительного опыта 
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зарождающегося краудфинансирования, дальнейшего развития краудлендинга 
и краудинвестинга, криптоэкономики для приобщения субъектов экономики к 
процессу инвестирования и развитию финансового сектора экономики страны в 
целом. Применение модели финансового краудфандинга может послужить 
отправной точкой для развития национального финансового рынка в целом, 
однако требуется детальная разработка и создание соответствующей 
финансовой инфраструктуры, экосистемы.  

 
 

ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  
В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

Хомуляк Т. І.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The optimal options for choosing taxation systems for tourism companies are 
proposed as an important element of planning the future business strategy. 

Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, 
послуг та товарів, що об’єктивно розвинулась внаслідок соціологізації 
відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього 
специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим 
призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей 
економіки. Основними суб’єктами які забезпечують надання послуг у цій сфері 
є туроператори та турагенти. Такий поділ відбувається за обсягами та 
характером діяльності, організацією виробничого процесу цих суб’єктів. При 
цьому, туроператори є виробниками туристичного продукту, вони формують 
тури, розробляють маршрути, замовляють різного роду туристичні послуги у їх 
безпосередніх виробників – готельних підприємств, транспортних організацій, 
підприємств харчування, закладів культури, екскурсійних бюро та можуть 
самостійно реалізувати свій продукт тощо. Туроператор найчастіше виступає як 
оптовий продавець, реалізуючи свої путівки за допомогою турагента на підставі 
договорів (агентських угод). Турагент переважно є посередником між 
споживачами послуг і їх надавачами. 

У сучасних умовах, при побудові приватного бізнесу, важливим питанням 
є вибір системи оподаткування. Розглянемо, які системи оподаткування будуть 
прийнятними для туроператора та турагента. 

Туроператор, як юридична особа, може обрати загальну систему 
оподаткування або ж третю групу спрощеної системи оподаткування. У разі 
обрання спрощеної системи оподаткування ставка єдиного податку – 3% 
доходу для платників ПДВ та 5% для неплатників ПДВ (п. 293.3 Податкового 
кодексу (ПКУ). При цьому обсяг доходу впродовж календарного року не 
повинен перевищувати 5 млн грн. 
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Туроператорам на загальній системі оподаткування, варто пам’ятати, що 
при досягненні загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання 
послуг, за останні 12 календарних місяців, 1 млн грн (без урахування ПДВ) 
вони будуть зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ (п. 181.1 ПКУ), а 
також, за потреби, можуть це зробити добровільно (п. 182.1 ПКУ). 

Отже, обрання системи оподаткування, залежить від показників фінансово-
економічної діяльності туроператора. Для цього можна прорахувати 
передбачувані суми податків при обох варіантах оподаткування для планових 
(прогнозних) показників роботи підприємства. 

Щодо турагентів-юридичних осіб, то тут можливі ті ж варіанти обрання 
системи оподаткування, що й для туроператорів. Турагенти – фізичні особи-
підприємці (ФОП) мають право обрати загальну систему або спрощену систему 
оподаткування. У разі обрання турагентом-ФОП загальної системи 
оподаткування необхідно сплачувати податок з доходів фізичних осіб за 
ставкою 18% із суми чистого оподатковуваного доходу, тобто різниці між 
загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими 
витратами, пов’язаними з господарською діяльністю (п. 177.2 ПКУ).  

Слід зазначити, що ФОП мають право надавати послуги лише іншим 
платникам єдиного податку та/або населенню (п. 291.4 ПКУ). Якщо турагент –
ФОП надає посередницькі послуги туроператорам (іншим суб’єктам 
туристичної діяльності), які найчастіше перебувають на загальній системні 
оподаткування, він не має права перебувати на другій групі платників єдиного 
податку. Отже, для турагентів – ФОП прийнятним варіантом оподаткування є, 
лише, третя група єдиного податку, за умови, що граничний обсяг його доходу 
не перевищує 5 млн грн за календарний рік (п. 291.4 ПКУ). 

Тому при плануванні свого майбутнього бізнесу у туристичній сфері варто 
не забувати про важливі моменти податкового менеджменту, які варто 
враховувати для прогнозування майбутніх грошових потоків і стратегії 
розвитку підприємства. 

 
 

КЕРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
Чаплига В. В. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
In the article the features of economic security management of subjects of 

business with using information systems are considered. 
При системному підході економічна безпека розглядається як важлива 

цілісна складова мультисферної і багаторівневої системи національної безпеки 
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України. Управління національною безпекою в економічній сфері 
(економічною безпекою) за конкретних зовнішніх і внутрішніх умов певного 
етапу розвитку країни відбувається відповідно до цілей і політики Стратегії 
національної безпеки України і Стратегії стійкого розвитку «Україна – 2020». 

Управління економічною безпекою пропонується розглядати як 
кібернетичну систему. Вона містить керуючу та керовану підсистеми, а також 
розімкнений (зовнішній) і замкнений (внутрішній) контури управління.  

Керуюча підсистема: визначає методику розрахунку та цільові значення 
критеріїв стану економічної безпеки об’єктів керованої підсистеми; здійснює 
неперервний моніторинг стану економічної безпеки за визначеними 
критеріями, а також моніторинг зовнішніх і внутрішніх шансів, загроз та 
існуючих обмежень відносно механізмів управління; здійснює неперервний 
ситуаційний аналіз та прогнозування з метою прийняття проактивних рішень; 
здійснює ризик-орієнтоване управління змінами для забезпечення цільових 
значень критеріїв економічної безпеки керованої підсистеми; здійснює 
неперервний аудит процесів управління економічною безпекою. При цьому 
розглядається дуальна природа ризику, який пов’язаний з невизначеністю 
ефекту управлінських рішень в економічній безпеці. Цей ризик поєднує 
одночасно два основних поняття: «сприятлива можливість (шанс)» і «небезпека 
(ризик збитків)». Різниця між «небезпечною» і «сприятливою» ситуаціями 
залежить від поставлених перед економічним агентом цілей і від відношення 
стейкхолдерів до поточної ситуації. 

Зазначимо, що в процесі функціонування системи управління економічною 
безпекою (СУЕБ) повинна динамічно формуватись (корегуватись, уточню-
ватись) цільова функція та критерій її оптимальності. При цьому буде циклічно 
реалізуватись принцип невизначеності СУЕБ, як системи, що саморозвивається 
і самовдосконалюється. 

Прийняття суб’єктами управління економічною безпекою своєчасних 
обґрунтованих рішень в умовах багатокритеріальності, багатофакторності і за 
наявності великої кількості обмежень можливе тільки на основі широкого 
використання новітніх інформаційних технологій та побудови єдиного 
інформаційного простору в державі. 

Для забезпечення безперервного процесу інформаційно-аналітичної 
підтримки в реальному часі управлінських рішень з економічної безпеки 
оптимальним є використання технологій ситуаційних експертно-аналітичних 
центрів (СЕАЦ). Пропонується чотирирівнева архітектура, яка відповідає 
стратегічному, тактичному і оперативному рівням управління економічною 
безпекою. Така ієрархічна система об’єднує експертні ресурси, а також 
методичні, програмно-інструментальні та технічні засоби інформаційно-
аналітичного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень в 
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умовах невизначеності. Структура системи СЕАЦ містить Головний експертно-
аналітичний центр (макрорівень), Галузеві та Регіональні центри (мезорівень), 
Локальні центри (мікрорівень) та Персональні СЕАЦ для підтримки 
управлінських рішень на нанорівні. 

На даний час не існує готових інформаційно-комунікаційних систем для 
управління безпекою економічних агентів різних рівнів Тому необхідна 
системна інтеграція окремих спеціалізованих ІТ рішень від провідних компаній. 
Для вибору кращого рішення на ринку для подальшого його застосування в 
управлінні економічною безпекою можна використовувати результати 
досліджень, які регулярно проводять відомі компанії, наприклад, «Магічний 
квадрант» Gartner (http://www.gartner.com), “Chartis RiskTech100” компанії 
Сhartis (http://www.chartis-research.com) та інші. Так, у 2015–2016 роках 
компанії опублікувала результати досліджень ринку ІТ платформ для бізнес-
аналізу та аналітики (BI&Analytics Platforms) [1], для поглибленої аналітики 
(Advanced Analytics Platforms) [2], а також для інтегрованих GRC технологій 
корпоративного управління, ризик-менеджменту, управління відповідністю [3]. 

Відмінність платформ поглибленої аналітики полягає в тому, що в них 
використовуються більш витончені кількісні методи аналізу даних, які 
дозволяють отримувати результати, недоступні традиційним технологіям 
бізнес-аналізу та аналітики. Останні більше орієнтовані на генерацію звітності 
та візуалізацію трендів. 

Аналіз показує, що за сумою зайнятих місць на ринках BI&Analytics 
Platforms and Advanced Analytics Platforms лідирують компанії SAS, SAP, 
Alterux. Компанії SAS і SAP також займали високі позиції в Магічному 
квадранті для GRC технологій. На нашу думку, IT рішення цих компаній можна 
в першу чергу розглядати для використання в системах управління 
економічною безпекою. 
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РАЗВИТИЕ ПОЧТОВО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Чернорук С. В., Лобан Т. Н.  
Полесский государственный университет 

The problem of the development of postal banking business and improving the 
quality of postal services in Belarus on the basis of foreign experience is investigated. 

Почтовая связь, обслуживая производителей и потребителей, активно 
воздействует на экономику и может стать эффективным механизмом развития 
бизнеса и социальных отношений в стране, если будут обеспечены расширение 
спектра её услуг, удовлетворяющие клиентов, безопасность связи.  

В Республике Беларусь численность отделений РУП «Белпочта» 
составляет около 4 тысяч. Имея широкую сеть отделений почтовой связи, РУП 
«Белпочта» предлагает клиентам различные финансовые услуги даже в самых 
отдаленных сельских населенных пунктах. На иной уровень поднимаются 
услуги гибридной почты, развивается электронная марка, которая оказалась 
очень востребованной юридическими лицами. РУП «Белпочта» оказывает 
важную социальную финансовую услугу выплату пенсий (пособий), которую 
получатели могут получить в любом отделении почтовой связи республики 
независимо от места проживания. 

Расширяется сеть стран-партнеров по обмену международными денеж-
ными переводами. На 01.01.2018 г. с 3 странами (Азербайджан, Казахстан, 
Украина) клиенты белорусской почты могут обмениваться международными 
срочными денежными переводами и с 13 странами (Азербайджан, Армения, 
Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Литва, Россия, Сербия, 
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Франция) обмен почтовыми денежными 
переводами осуществляется в электронном виде. 

Республика Беларусь с 1947 года является членом Всемирного почтового 
союза (ВПС) – специализированного учреждения ООН, поддерживает его 
почтовую стратегию. По данным ВПС Беларусь входит в десятку стран, где 
почтовые электронные услуги оказываются на самом высоком уровне. Это – 
Швейцария, Беларусь, Италия, Германия, Катар, Тунис, Франция, Республика 
Корея, США и Канада [1]. 

Для системного развития почтово-банковского бизнеса в Республике 
Беларусь целесообразно создание нового банка. Почтово-сберегательный банк 
(англ. Postal Savings Bank) – универсальный банк, осуществляющий прием 
сбережений населения, другие банковские операции через сеть почтовых 
отделений, организационно объединенных с почтовой системой страны и 
предоставляющих комплекс почтово-банковских услуг для физических лиц и 
субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Почтово-банковская деятельность широко представлена в ряде стран 
Европы и Азии. В мире насчитывается свыше 80 национальных почтовых 
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банков, различающихся по формам собственности, рыночной доле, 
технологиям, спектру предоставляемых услуг, принципам взаимодействия с 
почтой. Один из примеров почтово-банковского бизнеса – немецкий Postbank, 
созданный в 1989 году немецкой почтовой службой Deutsche Bundespost для 
оказания финансовых услуг населению. По состоянию на конец 2014 года 
Postbank обслуживал более 14,5 млн розничных и свыше 30 тыс. 
корпоративных клиентов, имел совокупные активы в сумме свыше 199,0 млрд. 
евро, штат сотрудников 19,0 тыс. человек, использовал собственную сеть 
отделений (более 850), почтовую сеть (более 9 тыс. почтовых отделений), сеть 
банкоматов (более 2 тыс.), дистанционные каналы продаж (более 3 млн 
клиентов) [2]. 

Голландский ING Post Bank действует более ста лет и входит в состав 
транснациональной финансовой группы ING. В настоящее время ING Post Bank 
осуществляет свыше 50% всех внутренних платежей в стране, его клиентская 
база превышает 7 млн человек. Через почтовую сеть ING Post Bank реализует 
полноценный спектр услуг, включая ипотечное кредитование, обслуживание 
карточных «программ лояльности», трастовые, пенсионные, консалтинговые и 
др. Центральным звеном технологии ING Post Bank является платежная «жиро-
система», интегрирующая банковские и почтовые счета. Аналогичная 
концепция почтово-банковского бизнеса реализована в Канаде и Бразилии [3]. 

Французский финансовый оператор La Post органично связан с почтовой 
системой страны, выступая, ее финансовой службой. В настоящее время La Post 
обслуживает свыше 9 млн частных клиентов, входит в число лидеров по 
комплексности финансового обслуживания и сети продаж. 

Таким образом, масштабы почтово-банковской деятельности за рубежом 
свидетельствуют о том, что почтовые банки имеют социальную значимость, 
активно формируют национальные рынки розничных финансовых услуг, 
аккумулируют крупные ресурсы, доминируя в области платежей населения. 

В Беларуси имеются все необходимые предпосылки для интеграции 
банковских и почтовых услуг путем создания Почтового банка на базе РУП 
«Белпочта», широкого развития почтово-банковских отделений. Среди них: 
разветвленная сеть почтовых учреждений, охватывающая все населенные 
пункты страны; незначительное присутствие или полное отсутствие банков в 
сельской местности и труднодоступных районах, а также в небольших городах 
и рабочих поселках; взаимная заинтересованность почты и инвесторов в разви-
тии почтово-банковских услуг, связанных с увеличением доходов и расшире-
нием клиентской базы; формирующаяся законодательная и нормативная база, 
которая упростит образование почтово-банковских отделений. 
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

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

The article examines the legislative and theoretical foundations of financial 
analysis in the audit, analyzes the role and tasks of financial analysis, depending on 
the purpose of its use. 

Аналітичні процедури при проведенні аудиторської перевірки в 
міжнародних аудиторських стандартах використовуються для аналізу 
показників з метою отримання аудиторських доказів.  

Аналіз в аудиті залежно від поставленого завдання є інструментом 
одержання аудиторських доказів і супутнім аудиту видом послуги. Основна 
мета аналізу – отримання декількох ключових параметрів, що дають об’єктивну 
і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін 
в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. Цілі 
аналізу досягаються в результаті вирішення певних взаємозв’язаних 
аналітичних задач, що конкретизують їх з урахуванням організаційних, 
технічних і методичних можливостей проведення аналізу. 

Виконання аналізу – складний процес в будь-якому випадку, незалежно від 
того, чи розглядати аналіз як метод аудиторського доказу, чи розглядати аналіз 
як вид самостійних послуг, супутніх аудиту, чи розглядати аналіз як елемент 
фінансового менеджменту.  

Основним чинником якісного вирішення аналітичної задачі є об’єм і якість 
початкової інформації, що міститься у періодичній бухгалтерській або 
фінансовій звітності підприємства. Основними правилами аналітичного 
читання фінансових звітів, які вироблені практикою в рамках основного 
дедуктивного методу, є:  

- горизонтальний аналіз (базується на порівняння кожної позиції звітності з 
попереднім періодом);  

- вертикальний аналіз (виявляє вплив кожної позиції звітності на 
результати в цілому на основі визначення структури підсумкових фінансових 
показників);  
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- трендовий аналіз (полягає у визначенні основної тенденції динаміки 
показників звітності шляхом порівняння кожної позиції з попередніми 
періодами);  

- метод фінансових коефіцієнтів (базується на визначенні взаємозв’язків 
показників між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм 
звітності);  

- порівняльний аналіз (використовується як інструмент внутрішньо-
господарчого аналізу показників звітності структурних підрозділів фірми, так і 
інструмент міжгосподарського аналізу показників даної фірми порівняно з 
показниками зовнішніх контрагентів);  

- факторний аналіз (виявляє вплив окремих чинників на результативний 
показник за допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослід-
ження).  

Таким чином, аналітичні процедури в більшій чи меншій мірі 
використовує кожен аудитор. Збір свідчень здійснюється за допомогою 
аналітичних процедур. У міру своєї кваліфікації аудитор використовує 
аналітичні прийоми для прийняття рішення про достовірність значення 
показника, відображеного у фінансовій звітності, за допомогою спостереження, 
порівняння, підтвердження, опитування, контролю та інших необхідних у 
кожному конкретному випадку процедур. У результаті аналізу формується 
оцінка достовірності об’єкта, що перевіряється обліку. Дана оцінка є непрямим 
свідченням, на основі якої аудитор приймає рішення про необхідність 
застосування інших аудиторських процедур, більшою мірою орієнтованих на 
отримання прямих свідчень, якщо ця необхідність зумовлена попереднім 
аналізом об’єкта обліку. Особливе значення аналіз має на ранніх стадіях 
аудиторської перевірки, в тому числі і на стадії планування проведення аудиту.  
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СЕКЦІЯ ІV  
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ  

В ЕКОНОМІЦІ ТА ОСВІТІ 
 

 
ТЕХНОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО 
СПЕЦІАЛІСТА (ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Берегова Г. І., Русинко М. К., Смага Л. М.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Thinking technology stages of an economically active specialist are being 
revealed. The necessity of introduction of integrated disciplines in higher educational 
institutions is being grounded, including systematics and methodology of logic-
mathematical tools application. 

Сьогодні досить активно у науковій літературі дискутується проблема 
формування нових моделей економіки (нова економіка, постіндустріальна, 
цифрова, та ін.). Відтак і ставляться нові вимоги щодо якісної підготовки 
сучасних фахівців та формування у них відповідних компетентностей, до змісту 
яких відноситься і технологія мислення фахівця. Хоча донедавна поняття 
технологізації використовувалось переважно у сільськогосподарській та 
промисловій сферах, сьогодні воно проявляється практично в усіх сферах 
діяльності: політична, соціальна, медична, педагогічна технологія та ін.  

Технологію мислення економічно активного фахівця можна розглядати як 
певний ланцюжок мисленних операцій у поєднанні з умілим використанням 
інтелектуального інструментарію, основу якого складає математичний та 
логічний інструментарій. Це необхідно для того щоб: знаходити відповідь на 
такий ланцюжок питань: «Що і для чого потрібно?», «Як це «що», як наслідок, 
з чого випливає?», «Які умови є необхідними, а які достатніми?», «За яких умов 
можна одержати очікувані наслідки?», «Які можуть бути наслідки?» та ін.  

Технологію мислення економічно активного фахівця, як процес, можна 
умовно поділити на етапи: 

1. Мета. Кожний фахівець на робочому місці, відповідно до своїх 
посадових обов’язків, виконує конкретну місію, яка спрямована на досягнення 
загальної місії організації у якій даний спеціаліст працює. Місія конкретного 
фахівця може бути як довготривалою, так і короткотривалою. З точки зору 
логіки мета виступає як загальний наслідок, який досягається за певних умов. 

2. Цілі. Це умови для досягнення мети. Мислення фахівця-економіста на 
цьому етапі спрямоване на досягнення певного ефекту: економічного чи 
соціального. Формування цілей, переважно, базується на статистичних даних, 
результатах соціологічних досліджень, нормативних документах. Об’єктивність 
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відповідності реального стану з наведеними чинниками підтверджується 
математичною обробкою даних та логічним висновками. 

3. Визначення можливих шляхів досягнення цілей. Як показує практика, 
найефективнішим є метод експертних оцінок. Тут ступінь об’єкивності 
суб’єктивних оцінок досягається на основі математичних методів визначення 
компетентності експертів [1].  

4. Оцінка ресурсів. Після вибору шляхів відбувається математична оцінка 
ресурсів, які можуть бути: необхідними і достатніми, необхідними але не 
достатніми, достатніми але не необхідними, не необхідними і не достатніми, 
внутрішньо суперечливими [2]. 

5. Вибір найбільш оптимального шляху. На основі оцінок ресурсів за 
допомогою математичної оптимізації вибирається шлях дії. Тут за необхідності 
ведеться пошук відповіді на питання: «Вибраний шлях є проблемою чи 
задачею?». Проблема – коли засобів недостатньо, коли вони не необхідні і не 
достатні або внутрішньо суперечливі; задача – коли засобів є необхідно і 
недостатньо чи достатньо і не необхідно. Адже можливо що затрати на 
перетворення проблеми з ресурсами на задачі будуть значно меншими.  

6. Реалізація. Виконавцям ставляться завдання у мисленній, усній чи 
письмовій формі. Ці завдання мають бути послідовними, однозначними, 
несуперечливими і аргументованими. Використовуються математичні методи 
діагностики, відбувається корекція планів і завдань. 

7. Оцінка. Встановлюється відповідність, значущість одержаних 
результатів за допомогою математичних методів і моделей, статистичних 
критеріїв, умовиводів, у вербальному чи знаковому вигляді.  

Бажаних результатів у цьому нелінійному процесі можна досягти, на нашу 
думку, через розуміння сутності трьох основоположних категорій пізнання 
реальності: структури, порядку та співвідношень [3]. Cлід, також, ураховувати 
рівні (нижчий, вищий), а також мати точку зору (на основі синтезу структури, 
порядку співвідношень та рівня) [3].  

Світ, який постійно змінюється, буде й постійно ставити нові вимоги щодо 
творчого мислення, технологій мислення та піддавати вимогливій перевірці їх 
на міцність на практиці. В основі технології мислення лежить технологічне 
мислення, структура якого загалом включає наступні мисленні процедури: 
виявлення і усвідомлення (аналіз) проблемної ситуації і пов’язаних з нею 
суперечностей; визначення і формулювання конкретних проблем-задач; пошук 
варіантів їх розв’язання в умовах конкретної і змінної дійсності; вибір кращого 
варіанту, побудови схеми його випробування і реалізації [4]. 

Формування технологічного мислення і вироблення навиків технологій 
мислення фахівця певної галузі закладаються у студентські роки. На їх 
формування, зрозуміло, впливають практично усі навчальні дисципліни. Проте, 
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як показано вище, домінуючими при аналізі, синтезі, аргументації, ілюстрації, 
узагальненні виступають математичні та логічні методи та моделі. Окрім того, 
доцільно, на нашу думку, на старших курсах впроваджувати відповідні 
інтегровані спецкурси, які б включали в себе системологію та методику 
застосування логіко-математичного інструментарію. 
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Босак О. В., Возна Л. Б. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Ways of improvement of national approaches to personnel management are 

suggested. New trends in the system of a personnel management of enterprises are 
determined, also measures for improving of personnel management of ukrainian 
enterprises are suggested. 

Перед багатьма українськими підприємствами стоїть ряд задач, пов’язаних 
з управлінням персоналом, і від того, як вони будуть вирішені, багато в чому 
залежить майбутнє не лише цих підприємств, але і усієї української економіки. 
Персонал є найважливішою функціональною підсистемою підприємства і є 
цінним ресурсом інноваційного розвитку [3]. Кадровий менеджмент – явище 
дуже складне, багаторівневе. У ньому можна розрізняти окремі функції, фази, 
численні завдання тощо. Але всі ці частини єдиного цілого пронизує й об’єднує 
інформація – головний субстрат кадрового менеджменту [4].  

Соціально-орієнтована кадрова політика повинна забезпечити зацікав-
леність працівників в підвищенні ефективності і якості праці на основі 
створення необхідних умов для розвитку і реалізації трудового потенціалу [1]. 
Проте сьогодні є декілька нових тенденцій в системі кадрового менеджменту 
підприємств, застосування яких підвищує його ефективність, а саме:  

– більш широкого поширення набувають системи оплати за знання і 
компетенцію, при яких розмір винагороди працівника визначається не місцем 
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його посади в ієрархії, а ступенем володіння ключовими для підприємства 
знаннями;  

– збільшується частка змінної частини в доходах працівників усіх рівнів;  
– поступове зниження впливу на визначення розміру заробітної плати 

таких традиційних чинників, як стаж роботи, фахова біографія на користь 
компетентності і конкуренції на ринку праці. Ця тенденція змушує займатися 
самовдосконаленням навіть ветеранів.  

Серед актуальних проблем кадрового менеджменту більшості підприємств 
слід також відмітити відсутність стабільності менеджерів: дуже часто 
виникають ситуації, коли, після отримання певного досвіду, співробітник 
переходить в конкурентну організацію, забираючи інформацію про діяльність 
підприємства, власні зв’язки і клієнтуру, що значно впливає на конкуренто-
спроможність підприємства. Багато підприємств звертаються до практики 
«вирощувати» кадри. При цьому багато керівників віддають перевагу людині з 
досвідом роботи, хоча і без належної освіти. Як наслідок, доводиться займатися 
підвищенням його кваліфікації, оплачуючи дорогі тренінги.  

З метою вдосконалення кадрового менеджменту українських підприємств, 
на наш погляд, слід зосередитися на фінансуванні проведення наступних 
заходів: 

– побудова національної системи стандартів управлінської діяльності, 
проведення «круглих столів» за участю експертів з метою виявлення причин 
проблем в кадровому менеджменті, що виникають на підприємствах;  

– застосування на практиці функціональної гнучкості, яка досягається 
шляхом виконання робітником більше 2‒3 функцій, оволодіння багатопрофіль-
ними спеціальностями, що дозволяє забезпечити взаємозамінюваність в «піко-
вий період», а також зменшує монотонність праці, підвищуючи інтерес до неї;  

– проведення атестації і раціоналізації робочих місць, визначення їх 
необхідної кількості і скасування реально зайвих робочих місць, що дозволить 
направити частину економії фонду оплати праці на стимулюючі заходи для 
робітників, які залишились на виробництві;  

– встановлення оптимальних режимів роботи підприємства, зважаючи на 
специфіку їх діяльності, введення гнучких графіків, дозвіл роботи з неповним 
робочим днем, організація надомної праці;  

– попередження плинності кадрів за рахунок оптимізації внутрішньої 
мобільності персоналу;  

– підвищення реальної зацікавленості працівників підприємства в кінцевих 
результатах їх діяльності, застосовуючи ефективно діючі системи 
матеріального та нематеріального стимулювання. 

Таким чином, організація процесу адаптації робітників, забезпечення їх 
загальноосвітнього та культурного зростання, управління процесами 
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внутрішньої мобільності та мотивації, зміцнення дисципліни праці та 
скорочення плинності кадрів – усе це складає основний напрям кадрового 
менеджменту – формування стабільних колективів. 
 
Список використаних джерел 
1. Korchevska L. O. Prognostication of level of the use of labour potential of Ukraine as 

constituent of management by his development / L. O. Korchevska // Actual problems of 
Economy. ‒ 2008. ‒ № 3. ‒ Р. 136‒140. 

2. Krausert A. HRM systems for knowledge workers: differences among top managers, middle 
managers, and professional employees / A. Krausert // Human Resource Management. – 2014. – 
january – february. Vol. 53, no. 1. –  P. 67—87. 

3. Philipp Kolo. Corporate Universities: An Engine for Human Capital [Електронний ресурс] 
/ Philipp Kolo, Rainer Strack, Philippe Cavat, Roselinde Torres, Vikram Bhalla. – Режим 
доступу : https://www.bcgperspectives.com/Images/Corporate_Universities_Jul_2013tcm80-
140415.pdf. 

 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ 
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Галич Р. В. 
Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The main objectives of the Project are to study the process of formation and 
development of civil society in Ukraine. The basis of the study is legislative activity, 
implemented economic reforms, humanitarian policy as the key trends of the state’s 
activities. 

В глобальному вимірі Україна є відносно «молодою» державою. Її 
утвердженню в сучасних кордонах передувала багато сторічна дорога боротьби, 
піднесення і падіння. Постійні зміни у державному і суспільному ладі глибинно 
вплинули на стан функціонування інститутів демократії і правової держави, 
формування громадянського суспільств на сучасному етапі. Результатом чого, 
стало фактичне відставання і невідповідність розвитку сучасним «західним 
демократіям» у всіх сферах буття. Особливо гостро проблема актуалізується з 
часу набуття Україною незалежності та обранням європейського вектору 
розвитку. А ситуація, що склалась в Україні сьогодні потребує широкої 
дискусії, ґрунтовних досліджень і нагального вирішення.  

Основними цілями доповіді є окреслення проблем на шляху формування і 
розвитку громадянського суспільства в Україні. Основою вивчення повинна 
стати законотворча діяльність, провадженні економічні реформи, гуманітарна 
політика як ключові напрями діяльності держави. Аналіз проблематики 
повинен ґрунтуватись на вивченні концептуальних основ становлення 
громадянського суспільства в ЄС, зокрема в Польщі, її досвіді утвердження як 
правової, демократичної держави – країни Центральної Європи, члена 
Європейського Союзу. Саме інтенсивний і якісний законотворчий процес 
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направлений на гарантування прав і свобод громадян, ефективна економічна 
політика в умовах ринкової економіки, трансформація інституційної складової 
розвитку громадянського суспільства складають базу для вивчення та 
імплементації досвіду Польщі в Україні.  

Формальне закріплення прав людини та визнання всіх інституцій 
громадянського суспільства є одним із першочергових етапів становлення 
демократичної і правової держави. На сьогодні в цілій низці сфер 
законодавство не систематизовано та по формі і змісту не відповідає сучасним 
європейським вимогам. В умовах відсутності належного правового поля в 
країні, пріоритетності для громадян права і закону, про гідне розвиток цивілізо-
ваного суспільства в таких умовах годі й говорити. Виникає необхідність 
приділити увагу якості нормотворчого процесу як стрижня реального 
гарантування проголошених Україною на конституційному рівні цінностей.  

Відсутність економічного підґрунтя для фінансування основних напрямів 
життєзабезпечення, адекватного матеріального стимулювання в суспільстві 
позбавляє державу можливості втілення її основних конституційних постулатів 
в життя, а саме суспільство можливостей до удосконалення, відтворення ними 
чогось нового (знань, цінностей, матеріального продукту тощо), штовхаючи 
громадян виключно до споживчого способу життя. 

Проблема освіченості та національної свідомості громадян є найгострішою 
пересторогою на шляху формування громадянського суспільства, а сфера 
освіти і культури в цілому заслуговує особливої уваги в загальній 
проблематиці. Нині впровадженні реформи направленні на деградацію 
майбутніх фахівців, позбавлення громадянина умов для втілення якісних знань 
в життя,прийняття доцільних рішень, будь-якої можливості аналізувати і 
мислити. Громадянин не розуміє сенс самовдосконалення, своє місце в 
подальшому житті. Людина важко ідентифікує себе в тісному зв’язку зі 
складними суспільними і державними процесами. А процес формування і 
становлення в Україні громадянського суспільства загалом відбувається в 
умовах не простого еволюційного шляху імплементації основних ознак і 
принципів правової держави притаманних західним демократіям. Стрижнем 
проблематики для держави залишається – лише формальне визнання, а не 
створення реальних умов і гарантій для реалізації конституційних прав і свобод 
людини і громадянина – соціально-економічних, культурних, особистісних 
прав громадян. Адаптація історично і природно сформованої світової 
демократичної концепції з визнання панівної ролі громадянського суспільства 
для будь-яких правових держав наражається на численні перестороги в 
українських реаліях. Ключовими застереженнями на етапі становлення і 
розвитку основних інституцій громадянського суспільства української держави 
залишається: якість законотворчого процесу та невідповідність національного 
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законодавства вимогам європейського права; проваджена економічна політика, 
що позбавлена адекватних людино орієнтованих принципів, де б людина 
займала центральне місце, визнавалась найвищою соціальною цінністю; 
відсутність виробленого стратегічного бачення в гуманітарній сфері, що в 
першу чергу стосується освіти, науки, культури та захисту прав найбільш 
вразливих верств населення. Реалії побудови правової демократичної держави в 
Україні, формування інституту громадянського суспільства лишається в умовах 
все частішого тиску на економічні права і свободи, приватну власність, в країні 
панує правовий нігілізм, відсутність правової свідомості і культури в 
суспільстві.  

Подальше бачення проведення дослідження щодо окресленого питання 
полягає у публікації наукових статей, розробці Концепції формування 
громадянського суспільства в Україні, залучення до процесу впровадження 
громадськості, засоби масової інформації, представників влади у зв’язку з 
нагальною необхідністю, на нашу думку, розробки Національної програми 
становлення правової, демократичної, соціальної держави в Україні.  

 
 

ПРІОРИТЕТИ ГАРАНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Гірняк В. В. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The research identifies the main priorities for guaranteeing the financial 
security of higher educational institutions and proposes ways of cooperation between 
business, government and universities, which will allow to improve the financing of 
the higher education system in Ukraine. 

Основними проблемами та факторами зниження рівня фінансової безпеки 
закладів вищої освіти є постійне зменшення кількості абітурієнтів, невідповід-
ність кількості та якості викладацького персоналу вимогам з ліцензування та 
акредитації, низький технічний рівень та якість матеріально-технічної бази, 
скорочення обсягів державного фінансування, відсутність системи мотивації 
науково-педагогічного персоналу, низький рівень співпраці закладів вищої 
освіти, держави та бізнесу в цілому. 

Одним з важливих напрямків підвищення фінансової безпеки закладів 
вищої освіти є структурна побудова конструктивного діалогу між державою, 
бізнесом та університетами. На державу покладається найбільша роль як на 
сторону, що має забезпечити необхідні умови партнерства як для університетів, 
так і бізнес-організацій, виробити систему мотивів і стимулів до здійснення 
науково-дослідних робіт, що в подальшому мають знайти відображення в 
розробках, діяльності компаній та інноваційному розвитку економіки країни на 
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загал. У сучасних умовах становлення економіки знань саме університет 
виступає джерелом інновацій, що зумовлює необхідність надання йому більшої 
академічної та фінансової незалежності, а також свободи у виборі пріоритетних 
напрямів досліджень, стратегічної та операційної діяльності. За таких умов 
співпраця закладів вищої освіти із державою та бізнесом сприятиме підви-
щенню його рейтингу, і як наслідок, рівня конкурентоспроможності та безпеки.  

У європейських країнах є поширеним досвід колаборації, тобто співпраці 
між бізнесом та університетом. Найяскравішим прикладом співпраці бізнесу та 
університетів є колаборація компанії Siemens з Університетом Лінкольна 
(Велика Британія) та Трансильванським університетом (Румунія). Задля більш 
плідної та ефективної взаємодії корпорація розмістила свої штаб-квартири 
безпосередньо на базі університетських кампусів, що дає змогу пристосовувати 
студентів до реальних потреб виробництва, залучати експертів компанії до 
викладацької діяльності, проводити конкурси, обирати стипендіатів, надавати 
консультаційні послуги, долучатися до спільної роботи. За ініціативою Siemens 
магістратуру Університету Лінкольна доповнено новою програмою з 
відновлюваних джерел енергії (MSc Energy Renewables and Power), а сам 
університет 2015 року за результатами колаборації визнано компанією 
Глобальним головним партнером [1; 2]. 

Активна співпраця бізнесу та університетів у розробці навчальних програм 
і профорієнтування студентів в Україні може стати найбільш взаємовигідною: 
підприємства матимуть змогу «вирощувати» спеціалістів із необхідними 
професійними навичками, а заклади вищої освіти залучатимуть студентів до 
навчання за оновленими програмами, демонструючи реальні кар’єрні 
перспективи від бізнес-партнерів.  

Найбільш поширені методи фінансового забезпечення закладів вищої 
освіти, які використовуються в європейських країнах, є:  

– право університетам залишати за собою надлишкові кошти по 
завершенні фінансового періоду;  

– встановлення певних лімітів, у межах яких університет може визначити 
власну вартість навчання;  

–  здійснювати запозичення у банків.  
Деякі держави встановлюють певне коло банків, де університети мають 

право позичати. Інші держави встановлюють ліміти щодо запозичень. Отже, 
всього 17 держав дозволяють університетам робити запозичення, а 11 держав 
взагалі не дають права позичати кошти. Розпоряджатися власним майном у 
більшості країн Європи допускається лише за погодженням з державними 
органами влади [3]. 

Отже, є особлива потреба в зростанні обсягів фінансового забезпечення 
закладів вищої освіти, залучених унаслідок розширення надання освітніх 
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послуг, здійснення науково-дослідної роботи закладів вищої освіти на 
договірних засадах у співпраці з бізнесом, участі університетів у грантових 
проектах, створенні ендавмент-фондів, удосконаленні механізму кредитування 
кредитування закладів вищої освіти на державному рівні тощо. 
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ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ЯК СУЧАСНЕ  
ЕКОНОМІКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ 

Горбачевська О. В. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The process of establishing a new science that considers the impact on the 
economy psychological categories is considered 

У глобалізованому світі переважаючою тенденцією розвитку науки є 
прагматизм. Відповідно, соціальні науки, серед яких й економічна теорія, 
переживають кризу певного скептицизму. Теорія повинна перевірятися 
практикою, а не подаватися як «істина в останній інстанції». Математизація, 
моделювання, оперування строгими кількісними параметрами зробили 
економічну науку відірваною від реального життя. 

Спроби пояснити економічні процеси й явища лише ідеєю мінімаксу 
почали втрачати актуальність. Виникли такі сфери досліджень як «економіка 
партнерства», «економіка споглядання», «економіка щастя», що привело до 
певної переоцінки неокласичних догм. При аналізі суспільства стало 
неможливо зневажати такі речі як (не)справедливість, соціальна оцінка, 
(не)доброзичливість, агресивність. Ці категорії. довгий час вважалися 
прерогативою таких наук як філософія, соціологія, психологія. Очевидно, що 
економіка як «вчення про нормальну життєдіяльність людства», за словами  
А. Маршалла, повинна використовувати їх методологічні досягнення. 

Основною метою нашого дослідження є вивчення поведінки людини через 
взаємозв’язок двох соціальних наук: економіки і психології, що привело у 70-х 
рр. ХХ ст. до народження нового аналітичного напряму – «поведінкової 
економіки». 
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І раніше в економічній науці були спроби поєднати у єдину теорію 
економіку і психологію. Так, А. Сміт припускав, що поведінка людини і 
прийняття нею рішень можуть прямо залежати від психологічних факторів, 
таких як «чесність», «справедливість», «самовпевненість». Австрійська школа, 
яку ще називають психологічною, розглядала людину, що приймає рішення, на 
основі суб’єктивних уявлень про затрати і вигоди. У. Джевонс розглядав 
економіку через обчислення задоволення і болю людини. В. Парето, І. Фішер  
в період Великої депресії писали про необхідність врахування людського 
фактору в прийнятті рішень. А психологи довший час не приділяли спеціальної 
уваги вивченню поведінки людини в сфері економіки. Вперше це зробив 
французький соціолог Г. Тард в своїй двотомній праці «Економічна 
психологія» (1902), стверджуючи, що ця наука має займатися психологічними 
основами економіки. У США термін «економічна психологія» ввів на початку 
1940-х рр. психолог Дж. Катона, який почав використовувати психологічні 
теорії і методи для вивчення економічних проблем у співпраці економістів з 
соціологами. Його доробок в економічній психології головним чином базується 
на регулярних опитуваннях споживачів. 

У 60–70-х рр. ХХ ст. з’явилися роботи, в яких демонструвався прямий 
виклик неокласичній економічній теорії в плані відмови від загальноприйнятої 
моделі раціонального вибору. Ще однією особливістю дослідження стало 
активне використання експериментальних методів, які свідчили про те, що 
реальна поведінка людей має не багато спільного з поведінкою неокласичного, 
гіперраціонального споживача. Напрям назвали «поведінковою економікою»; 
він доволі швидко отримав визнання і проник в мейнстрім економічної науки, 
що привело до перебудови багатьох її розділів. Авторами найбільш відомих 
праць є Д. Канеман, С. Ліхтенштейн, Г. Саймон, П. Словік, А. Тверскі,  
Б. Фішхоф. 

Знаковою роботою стала публікація А. Тверскі і Д. Канемана у 1979 р. 
«Теорія перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах ризику». У ній є 
пояснення, як людина формує думку і приймає рішення в ситуаціях 
невизначеності, під впливом різних психологічних чинників. Активними 
апологетами поведінкової економіки сьогодні є: Дж. Акерлоф, Д. Аріелі,  
К. Камерер, Дж. Ловенштейн, М. Рабін, К. Санштейн. 

Поведінкова економіка досліджує питання, що мають відношення до 
предмету економічної науки, але при цьому використовує невластиві методи 
дослідження: Такими є експерименти, в яких досліджуваних осіб ставлять у 
становище, що приблизно відповідає реальним умовам прийняття рішень 
господарюючими суб’єктами (головним чином – споживачами). Методи 
експериментального дослідження дозволяють контролювати і відслідковувати в 
поведінці людини змінні фактори; а за необхідності відокремлювати 
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ортодоксальні пояснення від поведінкових концепцій. Якщо експериментальна 
економіка зосереджена на результатах міжособистісної взаємодії людей і 
можливостях подолання обмежень за допомогою різних інституційних 
механізмів («правил гри»), то поведінкова економіка вивчає індивідуальну 
поведінку і більше цікавиться поведінковими обмеженнями раціональності. 

В Україні поведінкова економіка переживає описовий період свого 
становлення, займається акумулюванням фактів, гіпотез, концепцій, щоб 
вибудувати чітку і логічну структуру. Про необхідність побудови узагальненої 
моделі прийняття рішень на основі дослідження реальної поведінки 
економічних суб’єктів пишуть Т. Берегова і С. Магденко [1, с. 98]. С. Слухай 
відзначає [2, с. 192] необхідність теоретичних узагальнень в поведінковій 
економіці, спрямованих на удосконалення методології аналізу поведінки 
споживача; Д. Радченко розглядає [3, с. 60] поведінкову економіку як 
інструмент маркетингової діяльності, що дає змогу формувати достовірні 
прогнози поведінки споживачів на ринку в умовах невизначеності  

 
Список використаних джерел 
1.  Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / кол. авт. : 

О. І. Павлов, Т. А. Кулаковська, В. А. Самофатова (та ін.) ; за ред. О. І. Павлова. – Одеса : 
Астропринт, 2016. – 172 с. 

2.  Слухай С. В. Поведінкова теорія як альтернатива неокласичній парадигмі у теорії 
споживчого вибору // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матер. 
Міжнар. наук-практ конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2012. – С. 190–193. 

3.  Радченко Д. М. Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності  
// Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 4. – С. 56–60. 

 

 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Жеребило І. В.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

This research examines the types of motivation and stimulation of education 
providers regarding the manifestations of social responsibility, philanthropy, charity. 
Recommendations are suggested and the necessity of continuous, systematic 
charitable activity in modern conditions is substantiated managing people through 
benevolence. 

Одним із важливих проявів соціальної відповідальності в суспільстві, який 
одночасно характеризує і перспективи становлення соціально відповідальної 
поведінки суб’єктів соціального розвитку, є наявність і розвиненість у ньому 
благодійності. Розвинена благодійна діяльність свідчить про ціннісно-
мотиваційну готовність суспільства до соціально відповідальної поведінки 
ключових суб’єктів його розвитку та впровадження відповідних організаційно-
управлінських, інституційних, нормативно-правових, фінансових та інших 
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механізмів підтримки соціальної відповідальності, як на державному, так і на 
регіональному та місцевому рівнях. 

Сьогодні в Україні існує низка проблем, що перешкоджають втіленню 
принципів соціальної відповідальності у реальну практику соціально-
економічної діяльності суспільства. До переліку найгостріших проблем 
відносяться відсутність реальної підтримки з боку держави та бізнесу, 
недостатня розробленість питань нормативно-правового забезпечення 
соціально відповідальної діяльності, невирішеними також залишається велика 
кількість питань її науково-методичного забезпечення. У роботі ми прагнемо 
дослідити дану проблематику через призму студентів як здобувачів освіти. 

Дослідження проблеми благодійності та соціальної відповідальності 
містяться в роботах О. Грішнової, А. Колота, Е. Лібанової, О. Новікової. 
Співпраця держави із некомерційними організаціями та роль фінансових 
механізмів у розвитку благодійності розглядалися в роботах П. Ю. Га-
мольского, Н. Камінарської, Н. В. Астахової, Н. Розеллі. В Україні серед 
досліджень з цієї проблематики слід виділити праці Л. Ю. Хобти, З. Скринник. 
Також варто відзначити праці Є. Д. Максимова, С. Г. Рункевича, А. Папкова,  
А. Кудрявцева І С. Гогеля К. та багатьох інших учених. Дослідники 
благодійності, зокрема І. С. Жданова відзначає, що в умовах сучасної 
економічної нестабільності, коли виділяються незначні бюджетні кошти на 
культуру, спорт, освіту, мистецтво на перший план виходять структури 
приватного бізнесу, спонсори, які, жертвуючи кошти, часто діють не 
безкорисно, думаючи, перш за все, про рекламу, імідж, податкові пільги. Це 
вказує на гостру актуальність соціальної проблеми.  

Сучасна студентська молодь є найбільш мобільним і активним учасником 
змін, які відбуваються в соціумі. Теперішній стан суспільного життя, що 
характеризується непередбачуваністю суспільно-політичних процесів, 
нестабільністю соціальної ситуації, вимагає від студента гнучкого та 
ефективного способу реагування на соціально важливі проблеми населення. 
Все більше студентів помічаємо серед волонтерів, учасників благодійних акцій 
та програм.  

Юність характеризується рефлексією, життєвими планами та готовністю 
до самовизначення [6]. Головним репрезентантом внутрішнього світу 
особистості студента є його самосвідомість – «протилежне усвідомленню 
зовнішнього світу переживання єдності та специфічності «Я» як автономної 
(окремої) сутності, наділеної думками, почуттями, бажаннями, здатністю до 
дії» [6]. Благодійність як процес потребує не тільки вольових зусиль молодої 
особи, її матеріальних, часових та духовних витрат, а в першу чергу – власного 
внутрішнього бажання і здатності до дій, самоствердження та зміни способу 
мислення. 
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Сучасні здобувачі освіти, активно реагують на соціально важливі виклики 
суспільства. Рівень участі у благодійній діяльності студентів є важливим 
показником, що характеризує ступінь готовності молодої нації та основних 
суб’єктів його розвитку до соціально відповідальної поведінки. Мотиви до 
благодійної діяльності студентів у кожного свої: хтось бере участь у 
благодійних акціях – тому що це модно, хтось із власних внутрішніх мотивів, 
хтось сам стає їх ініціатором та провідником.  

У даній наукові роботі ми маємо на меті дослідити мотиви соціально 
відповідального ставлення студентів зокрема через їх благодійну діяльність.  

Вибірку дослідження (n = 150 осіб) склали студенти Львівського інституту 
Університету банківської справи, Хмельницького національного університету 
та Національного університету «Острозька академія». Саме в цих закладах 
стихійним методом було обрано студентів, котрі долучались до певних 
благодійних акцій та соціальних проектів за власним бажанням. 

Зокрема: 1) студенти Львівського інституту Університету банківської 
справи у продовж дванадцяти років реалізовують соціальні проекти на рівні 
країни, але чимало заходів проводять і як на рівні академічних груп так і на 
рівні міста. Зокрема відвідали Львівський навчально-реабілітаційного центр 
«Левеня» для дітей з вадами зору із розважальною програмою в благодійних 
цілях, щоб подарувати його вихованцям веселий настрій та пришвидшення 
одужання; 2) студенти Хмельницького національного університету взяли учать 
у соціальному проекті під назвою «Стань донором – подаруй краплю надії». За 
умовами благодійної акції, студенти здавали кров для хворих дітей; 3) студенти 
Національного університету «Острозька академія» неодноразово долучались до 
благодійної акції по збору коштів для воїнів АТО, проводили безкоштовні 
тренінги, а вилучені кошти передавали для солдатів. 

Здійснивши аналіз джерел (анкети опитувальники) щодо вивчення 
феномену благодійності, ми прийшли до висновку, що ключовим, у 
дослідженні мотивації студентів до соціально відповідальної поведінки та 
благодійної діяльності є прояв патріотизму, особистісна відповідальність 
студентів, їхні потреби (68%). Аналіз виявив і гедоністичні прояви від того, що 
вони роблять (67%). та на які цінності опираються: щасливе сімейне життя 
(27%), матеріально забезпечене життя (21%), любов (18%), а також 
самоконтроль (21%), твердість волі (19%) та відповідальність (16%). 
Переважають твердження про прагнення допомогти, бути потрібним (52%). 
Також цікаво прослідкувати домінуючі цінності студентів, які були виховані 
батьками або набуті в результаті перебування в певному соціальному 
середовищі, найчастіше у вищому закладі освіти (52%). Звісно, цікаво також 
діагностувати емпатійність студентів (62%), особистісну та соціально-
психологічну зрілість (68%). Цікавими виявились результати щодо релігійних 
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мотивів поведінки. Натомість можемо зазначити, що системний прояв та власна 
соціально-відповідальна історія соціально-відповідальної діяльності у 
здобувачів освіти в більшості відсутня (22%)  

Знаючи про всесвітній індекс благодійності, який демонструє наскільки 
активне населення країни у сфері доброчинності. Цікаво зауважити, що на 
думку фахівців індекс залежить не на стільки від багатства країни, скільки від 
їхніх культурних та релігійних традицій. Але натомість значно впливає на 
покращення соціально-економічного положення в країні. В Україні рівень 
благодійності не надто високий, проте для формування соціально-відповідаль-
ної молоді є достатньо велике поле в освіті починаючі з садочку і до поки не 
закінчується бажання вдосконалювати себе та цей цікавий та багатий світ. 
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ  
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

Калинець К. С., Вознюк-Богів І. М.  
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The theses identified the problems of maintaining the health of staff in corporate 
social responsibility system. The features of legislative support of this problem are 
determined and legislation from the point of view of the financial capacity of the 
state, the business of the employees themselves are analyzed. 

В умовах поширення світової фінансово-економічної кризи проблема 
збереження здоров’я працівників в організаціях є особливо важливою. Це 
зумовлено тим, що показники рівня смертності, інвалідності та захворюваності 
серед населення працездатного віку є надзвичайно високими. Посилення 
суспільної уваги до проблематики корпоративної соціальної відповідальності 
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сьогодні дає підстави очікувати, що соціальна участь роботодавців може стати 
тим важелем, який підсилить дієвість превентивних, активних елементів 
соціального захисту, зорієнтованих на основний чинник економічного 
зростання – людину праці.  

Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю [1, с. 24]. Згідно статті 7 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні й культурні права, держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, повинні визнати право кожного на справедливі та сприятливі умови 
праці, умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни [2, с. 184]. 
Відповідно до чинного міжнародного та вітчизняного законодавства, державні, 
громадські та інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи 
та громадяни зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у 
власній діяльності, не завдавши шкоди здоров’ю населення й окремих осіб. 

З огляду на сучасний стан соціального та економічного розвитку України, 
слід констатувати, що обмеженість фінансових ресурсів, в тому числі на 
фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздо-
ровчо-профілактичних програм є вкрай обмеженою. Натомість сьогодні, соці-
альна відповідальність бізнесу щодо фізичного здоров’я працівників є невизна-
ченою. Тому, важливим є дослідження даної проблеми як на мікро- так і на 
макрорівнях, пошук шляхів узгодження державних програм охорони здоров’я 
на виробництві із програми корпоративної соціальної відповідальності. 

Тісний зв’язок між станом здоров’я працюючих та умовами праці, які 
викликають занепокоєння в суспільстві, має на увазі залучення роботодавців у 
справу зміцнення здоров’я працюючих. Це система трьохсторонніх взаємо-
зв’язків між найманими працівниками, державою та суб’єктом господарювання. 
Оптимальними напрямами підвищення рівня здоров’я працівників є діяльність 
щодо забезпечення: добровільного медичного страхування; організація служб 
охорони здоров’я за місцем роботи. 

Дотримання правил техніки безпеки і виробничої санітарії залежить не 
тільки від виконання власником своїх обов’язків, а й від того, наскільки кожен 
працівник знає і виконує їх під час роботи. Тому всі працівники при прийнятті 
на роботу і в процесі виконання обов’язків за трудовим договором повинні 
проходити на підприємстві навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків тощо.  
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СПОЖИВЧИЙ НАБІР ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ З КРИЗИ 

Кузнецов К. А. 
Торговельно-економічний коледж  

Київського національного торговельно-економічного університету 
Nowadays, Ukrainian economy is suffering due to the different factors of 

environment. In this paper, the new method of economic crisis overcoming was 
created and presented. This method includes some principals of a basket of consumer 
goods but in developed and adapted version. 

Відправним кроком для глобальної зміни ролі впливу та взаємозв’язку 
споживчого набору, прожиткового мінімуму, національною свідомості та ВВП 
для виходу української економіки з кризи є перегляд принципів формування 
споживчого набору. В основу такого перегляду слід покласти наступні базові 
вимоги: 

1) споживчий набір є аналогом «споживчого кошику товарів» (в міжна-
родній практиці – basket of consumer goods), методологія та якість обрахунку 
якого визначаються МВФ та ЄС; 

2) споживчий набір застосовується для розрахунку прожиткового мінімуму 
та визначення індексу споживчих цін; 

3) споживчий набір є інструментом соціального та економічного впливу на 
розвиток національної свідомості та стимулювання збільшення ВВП через 
підтримку вітчизняного виробника; 

4) споживчий набір повинен відповідати сучасним фізичним, соціальним та 
духовним потребам людини.  

Базуючись на сформульованих базових вимогах щодо споживчого набору 
доцільно спиратись на три принципи формування споживчого набору 
«Національний вибір». Під принципом «товари та послуги вітчизняного 
виробництва» мається на увазі формування споживчого набору «Національний 
вибір» виключно за рахунок товарів та послуг вітчизняного виробництва.  

Дотримання принципу «частка в загальних грошових витратах 
домогосподарств від 0,1%» передбачає, що включення товарів (послуг) – 
представників до споживчого набору проводиться на підставі даних щодо 
фактичної структури грошових витрат населення. Вирішальним критерієм для 
включення до споживчого набору того чи іншого товару (послуги) є його 
частка в загальних грошових витратах домогосподарств – не менше 0,1% для 
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продуктів харчування та 0,2% – для інших товарів і послуг. Таким чином, до 
складу споживчого набору «Національний вибір» в першу чергу входять товари 
та послуги, які найбільше та найчастіше споживають домогосподарства, 
незалежно від того, регулюються (встановлюються) ціни (тарифи) на них чи 
носять вільний (ринковий) характер. 

Запровадження принципу «перегляд щороку» обумовлено ступенем дина-
мічності зміни сучасного суспільства та галопуючим розвитком інформаційних 
технологій, що спричиняє стрімку зміну фізичних, соціальних та духовних 
потреб сучасної людини.  

В свою чергу це поступово призведе до збільшення якості вітчизняних 
товарів та наступного зменшення долі імпорту споживчих товарів в українській 
економіці. Крім того, збільшення вартості споживчого набору «Національний 
вибір» обумовить зростання прожиткового мінімуму. Як наслідок це призведе 
до збільшення соціальних стандартів з одного боку та вливання в економіку 
додаткової грошової маси, яка збільшить попит на вітчизняні товари.  

Таким чином, визначені принципи «товари та послуги вітчизняного 
виробництва», «частка в загальних грошових витратах домогосподарств від 
0,1%», «перегляд щороку» забезпечують єдині правила формування 
споживчого набору «Національний вибір» з урахуванням впливу динамічності 
зовнішнього середовища та сприяють поступовому зростанню національного 
ВВП через запуск взаємодії національної свідомості вітчизняних виробників, 
домогосподарств та кожного українця особисто. 

 
 
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Рак Н. Є.  

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
The gender aspects of employment in Ukraine and the European Union 

countries are investigated; indicators of employment level of women and men are 
analyzed in the context of EU countries; the features of gender segregation in 
Ukraine are analyzed. 

Гендерні відносини впливають на ефективність функціонування як 
суспільства, так і економіки. Тому врахування гендерного фактору під час 
економічного аналізу є важливим для забезпечення ефективності та дотримання 
рівності. 

Проблема забезпечення рівності чоловіків і жінок у трудових відносинах є 
найбільш актуальною, оскільки в жодній сфері такого роду дискримінація не 
сприймається так гостро, як у сфері праці. Гендерний підхід є важливою 
частиною комплексного вивчення проблем ринку праці, адже розкриває 
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механізми гендерної нерівності в зайнятості, виявляє її причини та наслідки. 
Розуміння цієї проблеми сприятиме вдосконаленню законодавчого 
забезпечення в Україні, рівного ставлення до працівників, незалежно від статі, 
відповідно до стандартів трудового законодавства Європейського Союзу. 

Рівень зайнятості жінок, порівняно з чоловіками, у країнах ЄС є стабільно 
нижчим. Наразі рівень економічної активності жінок у середньому складає 52% 
(проти 70,1% у чоловіків). При цьому, чисельність жінок на ринку праці ЄС 
постійно збільшується. Так, рівень зайнятості жінок упродовж останніх 10 
років збільшився більш ніж на 4 в. п. – з 55,5% у 2007 р. до 59,6% у 2017 р. 
Рівень зайнятості чоловіків незначним чином знизився (на 0,2 в. п.). В Україні 
спостерігаються схожі тенденції. Рівень економічної активності жінок та 
чоловіків диференціюється у межах 13% і відповідно складає 56% і 69%. 
Показники рівня зайнятості населення за статтю є вищими у чоловіків різняться 
у проміжку 10% (жінки – 51%, чоловіки – 61%) [1; 2]. 

Рівень зайнятості у країнах ЄС у розрізі країн суттєво різниться. Так, 
якщо серед чоловіків рівень зайнятості коливається від 62% у Греції до 82% у 
Данії та Чехії, то серед жінок від 44,3% у Греції до 77% у Швеції. Традиційно 
найвищий рівень жіночої зайнятості демонструють країни півночі та 
Скандинавії: Фінляндія 77,6%, Німеччина 73,1%, Данія 72,2%, Естонія 70,6%, 
Австрія 70,1%, Велика Британія 70,6%, Литва 70%; найнижчий рівень – країни 
півдня: Іспанія 53,8%, Мальта 51,9%, Італія 50,3% [2]. 

Результати аналізу Міжнародного кадрового порталу hh.ua (HH) 
показують, що попит на ринку праці України, як і в країнах ЄС, гендерно 
сегрегований. Так, умовно «чоловічими» професійними сферами виявилися 
«безпека» (4% жінок), «інсталяція та сервіс» (5%), «автомобільний бізнес» 
(9%), «видобуток сировини» (9%), «робочий персонал» (15%), а також 
«інформаційні технології» (16%). Менше третини жінок шукають роботу й у 
сферах «виробництво» (21%), «топ-менеджмент» (24%), «транспорт, логістика» 
(24%) і «будівництво, нерухомість» (25%). Натомість жодна з професійних 
областей не є суто «жіночою». В усіх професійних сферах відсоток чоловіків 
становить не менше п’ятої частини. Найбільш традиційно «жіночі» галузі: 
«адміністративний персонал» (19% чоловіків), «управління персоналом, 
тренінги» (23%), «наука, освіта» (25%), «бухгалтерія, управлінський облік» та 
«фінанси підприємства» (27%). Такі дані підтверджують скоріше наявність 
усталених гендерних стереотипів про традиційно «жіночі» та «чоловічі» 
професії. А також те, що чоловіки опановують високооплачувані професії, тоді 
як жінки освоюють професії з меншим доходом [3]. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТРИКУТНИКА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ 
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Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Тимошенко Л. О.  

Львівський державний університет фізичної культури  
The role and significance in the innovative development of the strategy of the 

«triangle of knowledge» is considered. The problems of the development of the 
national innovation system are demonstrated. The ways of solving are related to 
three priority activities: science, education and science-intensive production. 

Для вирішення стратегічних завдань соціально-економічної модернізації 
України, підвищення рівня наукомісткості економіки світовою науковою 
думкою напрацьовано стратегію «трикутника знань», реалізація якого в 
перспективі має забезпечити економічне зростання, розвиток національної 
інноваційної системи як основи гідної праці зайнятого населення загалом та 
представників інтелектуальної праці, зокрема. 

На міжнародному рівні ідейні засади «трикутника знань» (освіта – 
дослідження – інновації) містяться у Звіті ЮНЕСКО «До суспільств знань» 
(2005 р.). В європейському контексті ідея «трикутника знань» означає 
найтісніший зв’язок вищої освіти, дослідницької діяльності та технологічних 
інновацій в країнах Європейського Союзу. Зазначені процеси визначають 
«центральну роль університетів у розвитку європейського культурного виміру», 
лежать в основі формування загально європейського простору вищої освіти 
(ЕНЕА) та загально європейського простору наукових досліджень (ERA). 

Червоною ниткою через положення світових концепцій та теорій пост-
індустріалізму, українські програмні документи державного рівня проходить 
положення, що знання, інтелект стають визначальним чинником прогресивного 
розвитку суспільств. Останні для свого інституціонального завершення 
потребують реалізації трьох пріоритетних видів діяльності: науки, освіти та 
наукоємного виробництва. По суті мова йде про побудову національної 
інноваційної системи (НІС) як сукупності законодавчих, структурних і 
функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та 
застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, 
організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу [1]. 

Сув’язь трьох складових «трикутника знань» вказує на те, що інтеграція 
бізнесу з освітою та наукою, орієнтує студентів та викладачів на практичні 
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економічні проблеми та відслідковує найновіші дослідницькі новації, які 
народжуються в стінах науково-дослідних лабораторій університетів. У цій 
тріаді університети стають центрами виробництва та передавання знань 
(навчальна діяльність, науково-дослідна робота), розповсюдження (дослід-
ження, академічна мобільність) та використання й виробництва нових знань 
(інноваційна діяльність господарюючих суб’єктів).  

Для забезпечення стимулювання конкурентоспроможності ЄС у світі 
одним з п’яти цільових завдань стратегії «Європа 2020» є збільшення 
наукоємності ВВП до 3% до 2020 року. Для України питома вага витрат на 
виконання наукових досліджень та розробок у ВВП (за даними Євростату) у 
2016 р. становила 0,48% (у 2010 р. – 0,75%), що свідчить про втрачання наукою 
здатності виконувати економічну функцію. Тоді як в ЄС – 28: у 2010 р. – 1,93%, 
2015 р. – 2,03% [2]. Тоді як держава має забезпечувати бюджетне фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності в розмірі, не меншому, ніж 1,7% ВВП. 

Багатьом із розглянутих вище питань були присвячені парламентські 
слухання на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче 
забезпечення розвитку» (лютий 2018 р.), на яких було обговорено стан та 
стратегічні напрями інноваційного розвитку України, розвитку НІС, були 
сформульовані ключові завдання для органів державної влади України, 
місцевого самоврядування та громадянського суспільства, які відповідають 
нинішнім українським реаліям і є пріоритетними у державній підтримці 
інновацій в Україні. 

Державницького підходу потребує вирішення таких вузлових проблем як: 
розробка чіткої стратегії інноваційного розвитку, узгодження наукових 
досліджень з потребами практичної діяльності господарюючих суб’єктів різних 
форм власності, постійне координування якісної підготовки фахівців у ВНЗ із 
запитами українських роботодавців, розвиток інноваційної інфраструктури, 
реалізація державної політики у сфері інновацій та технологій тощо. Створення 
при університетах бізнес-інкубаторів, наукових технопарків, центрів 
підприємництва, центрів компетенцій тощо є тими необхідними інституціями, 
які мають активізувати механізми поєднання інноваційної та бізнесової 
складової для розвитку інноваційних продуктів.  

При розгляді проблем, які перешкоджають розвитку НІС, пріоритетне 
значення має вирішення таких з них: масштабне зменшення кількісного складу 
науковців, науково-педагогічних працівників; згортання діяльності наукових 
установ та освітніх підрозділів; катастрофічне скорочення фінансування 
наукових та науково-технічних робіт з усіх джерел; активізація академічної 
мобільності студентів, науковців, дослідників; відтік мозків; масштабна 
трудовій міграції економічно активного населення. 

Задекларована на парламентських слуханнях синергія зусиль для розвитку 
інновацій не матиме успіху, якщо буде скорочуватися інтелектуальний капітал, 
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що здатний до генерації наукових ідей, будуть меншати кадрові та ресурсні 
можливості для інноваційного розвитку, а держава і надалі буде лише 
декларувати основні принципи ЄС у сфері науки та інновацій й усуватися від 
державного регулювання інноваційними процесами. 

Реалізація стратегії «трикутника знань» в країні наштовхується на 
відсутність оптимальної моделі економічного розвитку України, брак чіткої 
стратегії використання та розвитку науково-технічного потенціалу країни, яка 
мала би відповідати європейським принципам; несформоване законодавче поле 
для ефективного функціонування національної інноваційної системи. 
 
Список використаних джерел 
1. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р, Київ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80. 

2.  Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. 
– Київ, 2017. – Режим доступу : ukrstat.gov.ua. 
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The article considers the rational and irrational behavior of Ukrainian labor 

migrants as they choose a country for labor migration. Explanation of the reasons for 
rational and irrational behavior is found on the need-based and process theories of 
motivation. 

Дослідження трудової міграції переважно розглядаються з точки зору 
раціональної поведінки економічних агентів, які прагнуть максимізувати 
очікувану користь. В якості підстави для пошуку роботи за межами України в 
першу чергу називаються економічні підстави – низька оплата праці, складності 
з пошуком роботи, неможливість працевлаштуватися за фахом тощо. У 
дослідженнях також приділяється увага вивченню підстав нематеріального 
характеру: екологічний стан, політична система, умови ведення бізнесу, рівень 
освіти і медичного обслуговування. Нематеріальні фактори, що впливають на 
прийняття рішення про міграцію також можна віднести до раціональної 
поведінки мігрантів, які в даному випадку прагнуть максимізувати не доходи, а 
ступінь задоволення від якості життя в країні, що приймає мігрантів. 

Однак, як показують дослідження, поведінка українських мігрантів 
суперечить логіці раціональних економічних агентів. Протиріччя виникає в 
зв’язку з тим, що за основу для визначення раціональної й ірраціональної 
поведінки приймаються традиційні потреби властиві змістовним теоріям 
мотивації людини. Якщо в якості підстави для порівняння приймати положення 
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процесуальних теорій, то поведінка мігрантів буде як і раніше раціональною. 
Згідно змістовних теорій мотивації трудовий мігрант повинен прагнути 
максимізувати кінцевий результат, наприклад, обрати країну з максимально 
можливим доходом. А в межах процесуальних теорій мотивації він прагне 
максимізувати можливість отримання більш високого доходу. У першому 
випадку індикатором для прийняття рішення про країну для трудової міграції 
може слугувати, наприклад, середній рівень доходів в приймаючій країні, а в 
другому – чисельність місцевої діаспори, яка свідчить про рівень адаптації 
мігрантів. Чим вище чисельність мігрантів, тим вище ймовірність того, що 
новий мігрант має можливість працевлаштуватися, знайти доступне житло, 
адаптуватися до місцевої культури тощо. 

Для підтвердження припущень, що пояснюють поведінку мігрантів, було 
висунуто дві гіпотези. Перша гіпотеза припускає наявність раціонального 
поводження, яке містить в якості підстави для судження матеріальні і 
нематеріальні фактори змістовних теорій мотивації. І в такому випадку обрання 
країни для міграції визначається якістю життя в країні, що приймає і 
потенційний мігрант прагне максимізувати задоволення потреб, тому буде 
обирати країни з найбільш високим доходом і низькими витратами, високим 
рівнем безпеки, освіти, охорони здоров’я, забезпеченості житлом і так далі. 
Таким чином для першої гіпотези умовним сигналом для потенційного мігранта 
є рівень життя в країні.  

Друга гіпотеза передбачає, що вибір визначається можливістю задоволення 
потреб, яка залежить від рівня адаптації в приймаючій країні. Потенційний 
мігрант обирає ту країну, де він має можливість адаптуватися до ринку праці, 
до соціального та культурного середовища тощо. Підтвердженням можливості 
до адаптації є наявність довгострокових мігрантів з України, чисельність яких 
сигналізує про сприятливі умови для міграції.  

Для перевірки першої гіпотези проведено аналіз кореляційної залежності 
між показниками Better Life Index [2] і кількістю мігрантів з України. Better Life 
Index – комплексне дослідження, що поєднує 11 блоків (24 показника) та 
вимірює благополуччя населення країн OECD. Для підтвердження другої 
гіпотези аналізувалися залежності між кількістю довгострокових і нових 
мігрантів у приймаючих країнах. 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції між кількістю мігрантів з України [1] в 
2016 році і показниками якості життя [2] в основному демонструє слабку 
залежність або її відсутність. З 24 показників 16 мають зворотну кореляцію з 
кількістю мігрантів з України, 7 показників мають прямий зв’язок. Коефіцієнт 
зворотної кореляції не менш -0,39 (кількість кімнат на людину), а коефіцієнт 
прямої кореляції не більше 0,38 (забруднення повітря). Згідно зі шкалою 
Чеддока дані показники знаходяться в рамках помірної сили взаємозв’язку з 
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кількістю мігрантів з України. Негативні коефіцієнти кореляції свідчать про 
суперечність поведінки українських мігрантів з прагненням раціонального 
агента максимізувати очікувану користь. Відповідно до показників кореляції 
українці обирають країни з гіршими умовами проживання (кількість кімнат на 
людину дорівнює -0,39), якістю води (-0,33), почуттям безпеки (-0,30), нижчими 
особистими доходами (-0,33). 

Для перевірки гіпотези про можливості задоволення своїх потреб в 
приймаючий країні розраховувався коефіцієнт кореляції між чисельністю всіх 
дозволів для громадян України на перебування в країні і чисельністю нових 
дозволів. Вихідними даними слугувала статистика Європейської Комісії [1]. 
Розрахований коефіцієнт становить 0,83 і демонструє сильну кореляційну 
залежність. 

Таким чином, в своїй поведінці трудовий мігрант як і раніше є 
раціональним агентом, однак, при обранні країни для міграції він керується не 
кінцевим результатом, а можливістю його досягнення, що передбачає 
пояснення поведінки трудових мігрантів з точки зору процесуальних теорій 
мотивації, а не змістовних. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
ДЛЯ ОТГ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Фітель О. І. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

The content, purpose and features of communication activity in the territorial 
communities are revealed. The causes of sabotage and distortion of reform results 
are established. Formation of communication strategies considered as one of the 
conditions for successful reform. 

Комунікація належить до важливих складових управлінської діяльності та 
має на меті передачу та обмін інформацією, зокрема фактами, ідеями, 
поглядами, думками, враженнями, емоціями тощо. Етимологія слова відсилає 
нас до латинського іменника communicatio, що дослівно трактується як єдність, 
передача, з’єднання, повідомлення, та походить від дієслова communico – 
роблю спільним, повідомляю, з’єдную або ж від прикметника communis, тобто 
спільний, суспільний. Як бачимо, семантика комунікації передбачає наявність 
зворотної реакції, бо наголошує на спільності, об’єднанні, зв’язку.  
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З контексті реалізації управлінцями функцій менеджменту комунікація 
присутня повсюдно, а найповніше там, де йде мова про індивідуальну чи 
колективну взаємодію. Ефективність комунікації визначається якістю 
кодування повідомлень з врахуванням імовірних комунікаційних бар’єрів та 
фільтрів між відправником та отримувачем повідомлень. До комунікаційних 
бар’єрів та фільтрів, в залежності від інтенсивності впливу – від повного 
перешкоджання проходженню до часткового спотворення змісту повідомлення, 
належать чинники смислового (фонетичні, семантичні, стилістичні тощо), 
індивідуального (настрій, досвід, фізичні та поведінкові особливості тощо), 
соціально-культурного змісту. 

Комунікація як інструмент управлінської діяльності може бути спрямо-
ваний на поетапне формування знання, розуміння, прийняття та довіри у 
суб’єкта комунікації. За умови, коли метою інформаційної взаємодії виступає 
спонукання до певної поведінкової реакції, найбільш ефективною вважається 
комунікаційна модель АІDA (від. англ. attention, interest, desire, action / увага, 
інтерес, бажання, дія). 

Важливість побудови ефективної комунікації, тобто такої інформаційної 
взаємодії, за якої отримувач повідомлення (потоку повідомлень) знає, розуміє і 
приймає зміст з відсутніми чи мінімальними відмінностями, ніж вклав 
відправник, актуалізується у період організаційних та суспільних змін. Саме 
відсутність інформації, складність її подачі та різнотрактування – серед 
основних причин саботажу змін та спотворення результатів реформ. 

За результатами експертного опитування 160-ти представників ОТГ 
Львівщини – директорів шкіл та професійних закладів освіти, яке провели 
фахівці ГО «Центр соціальних інновацій» у лютому – квітні 2018 р., серед 
перешкод реалізації освітньої реформи понад 50% респондентів назвали 
труднощі вертикальної та горизонтальної комунікації. Йдеться про 
неефективну комунікацію в системі управління освітою в межах владної 
вертикалі між усіма структурними одиницями, які забезпечують імплементацію 
нового Закону Про освіту. Інформаційна взаємодія переважно відбувається у 
директивному форматі виключно офіційними методами (постанови, 
розпорядження, накази) без урахування зворотної реакції та локальної 
специфіки. На рівні ОТГ практично не задіяні горизонтальні канали 
інформування та консолідації громади для підвищення знань, розуміння, 
прийняття змін та активізації громадських ініціатив, що перетворює реформу з 
необхідної суспільної трансформації на справу кількох формальних виконавців. 
Аналогічна ситуація з реалізацією реформи децентралізації. 

Один із необхідних кроків на шляху подолання комунікаційної прірви між 
усіма учасниками реформ – формування та реалізація власної комунікаційної 
стратегії в ОТГ. Чітка довгострокова візія здійснення інформаційної взаємодії, 
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як в межах громади, так і зі зовнішніми суб’єктами комунікації, забезпечить 
появу сприятливого середовища для розвитку соціально-економічного потен-
ціалу, пришвидшить імплементацію реформ та мінімізує суспільні упередження 
та підвищить рівень залученості в ці процеси представників громади.  
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ  
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The problems of practical training of future specialists in higher educational 
institutions of economic profile are considered. The ways of implementing a 
competent approach in economic education are offered. 

Сьогодні інтенсивність освіти досягає критичного рівня. Людина має 
постійно поповнювати свої знання, обсяг яких постійно зростає. Тому виникає 
необхідність удосконалення навчального процесу, запровадження навчальних 
технологій, які дозволять вивільнити та розвинути творчі здібності студентів і 
оптимізувати процес засвоєння та накопичення знань. Крім цього, існує 
проблема розриву між теоретичними знаннями, які дає ВНЗ, і їх практичним 
застосуванням у реальних умовах, що ускладнює працевлаштування 
випускників ВНЗ та швидку адаптацію до умов фахової діяльності. Для 
розв’язання проблеми узгодження потреб ринку праці з пропозицією освітньої 
системи та, відповідно, підвищення якості освіти, зокрема економічної, 
безумовно доцільно модернізовувати зміст навчальних планів та програм на 
основі компетенцій, які висувають роботодавці. Тобто, зіставляючи перелік 
компетенцій, необхідних спеціалісту в конкретній предметній галузі,  
з переліком компетенцій випускника ВНЗ за спеціальністю в тій самій 
предметній галузі, система освіти буде здатна готувати спеціалістів, що 
задовольнятимуть вимоги ринку праці.  

Існує низка проблем, пов’язаних з якістю освіти в Україні, а саме: у ВНЗ 
студенти недостатньо вивчають предметну область, мають низький рівень 
знань щодо технології надання послуг; відсутній достатній рівень практичних 
навичок, тобто існує суттєвий відрив теорії від практики; спостерігається 
відставання у вивченні комп’ютерних технологій, оскільки підприємства часто 
використовують нові програмні продукти, які є надто дорогими для ВНЗ; 
корпоративна культура та морально-етичні норми є одним із суттєвих бар’єрів 
швидкої адаптації молодих спеціалістів в колективі [1]. 
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Водночас, в системі вищої освіти повинні відбуватися зміни ролі 
викладача, а саме перехід від традиційних педагогічних концепцій до нових 
педагогічних стратегій. Викладач повинен виступати не в ролі джерела знань, а 
керівником і організатором процесу навчання; забезпечувати студента мето-
дичними матеріалами для самостійної роботи, мотивувати студента до навчан-
ня, виступати не транслятором знань, а супроводжувачем і консультантом. 

Крім цього, відчувається недостатня якість засобів навчальної діяльності, 
внаслідок чого існуюча система навчання не може повною мірою відповідати 
новим соціальним замовленням. Нашій системі освіти притаманна інертність, 
через яку досить повільно запроваджуються новітні технології навчання, 
апробовані в багатьох країнах світу, не проводиться їх ретельний аналіз, не 
визначається коефіцієнт корисності цих технологій у межах освітянського поля 
України. 

Одним із напрямів модернізації української освіти, який створює 
передумови для більшого наближення результатів освіти до потреб та вимог 
ринку праці є впровадження та реалізація компетентнісного підходу. Значним 
кроком у формуванні професійних компетенцій майбутніх фахівців банківської 
справи було створення та впровадження в навчальний процес ДВНЗ 
«Університет банківської справи» моделі дворівневої навчально-тренувальної 
банківської системи (НТБС), яка реалізована на базі САБ «Б2» та 
внутрішньобанківської платіжної системи «Enіgma». Відтворення процесу 
здійснення банківських операцій в межах функціонування головного банку та 
його філій на базі НТБС значно розширило можливості для формування в 
студентів професійних компетенцій і дало змогу: застосувати на практиці 
теоретичні знання, набуті під час вивчення дисциплін професійного 
спрямування; оволодіти сучасними методами та формами організації роботи у 
фінансових установах; використовувати сучасні інформаційні системи та 
технології для виконання фінансових і господарських операцій; навчитися 
оформляти та аналізувати результати виконаних операцій; зрозуміти 
особливості функціонування платіжної системи України; психологічно 
адаптуватись до умов фахової діяльності [2]. 

Спілкування студентів під час занять в НТБС (обмін інформацією про 
клієнтів банку, аналіз проведених розрахунків та допущених помилок) сприяло 
формуванню у них компетенцій ділового спілкування, співпраці, комунікації. 

Виходячи з вищевикладеного, роботодавці повинні брати участь у 
розробці професійних стандартів, цікавитися процесом підготовки фахівців для 
своєї галузі з метою запровадження актуальних технологій у навчальний 
процес. Поки що невелика кількість роботодавців налагоджують зв’язки з 
конкретними ВНЗ і домовляються про підготовку фахівців відповідно до вимог 
конкретного підприємства. Однак ця робота не має систематичного, 
масштабного характеру. 
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Ситуація може змінитися, якщо роботодавці, безпосередньо зацікавлені у 
підготовці фахівців відповідного рівня кваліфікації, з відповідними навичками 
практичної діяльності, зможуть контролювати процес підготовки фахівців. 

Водночас державні та місцеві органи управління мають забезпечувати 
формування державного замовлення з урахуванням прогнозу ситуації на ринку 
праці. З цією метою слід розробляти ефективні заходи державного заохочення 
роботодавців – підприємств державної та недержавної форм власності – до 
створення робочих місць для молоді, забезпечення можливості організації 
виробничої практики для студентів з метою ознайомлення з виробничим 
процесом та подальшим їх працевлаштуванням на цих підприємствах. 
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Запропонована математична модель мультикорелометра, який виконує 
обробку шумових сигналів з використанням детермінованої нерівномірної 
вибірки на основі «Коду з мінімальною аперіодичністю», що дозволяє без 
застосування аналогового вхідного фільтра виконати цифрову обробку  
в реальному часі унікального шумового сигналу в системах аутентифікації.  

Security of wireless information transmission systems, such as Wi-Fi, GPS and 
mobile communication is largely determined by the procedure for user authenticating 
in the system. Authentication can be enhanced by using dynamic factors, such as 
ambient noise. In such a case, the noise distribution law or the parameters of the 
correlation function of the ambient noise serve as useful information. The priority 
tasks are the improvement of the metrological analysis of measurement results, as 
well as the development and improvement of automatic systems for analyzing the 
characteristics of non-equidistant time series. For the case of noise processing, 
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including ambient noise, the task is to design a device that can quickly and efficiently 
measure their correlation and spectral parameters. Automatic real-time correlometers 
(or multi-correlometers) are often used for these purposes.  

Equable (equidistant) sampling is most often used. Theoretical foundations are 
well developed for such discretization and it is relatively easy to implement in 
practice. However, these methods are not very effective in solving a number of 
problems. It is necessary to increase significantly the sampling frequency for signals 
with a wide and substantially non-uniform frequency spectrum. Otherwise, the effect 
of false frequencies (aliasing) can appear in the useful spectrum. However, this 
approach results in a large redundancy of the data stream that is recorded, and high 
stability of the analog-to-digital converter (ADC) clock frequency is required. The 
problem cannot be solved completely when installing an analog filter before the 
ADC. Digital alias-free signal processing (DASP) on the basis of non-uniform 
sampling helps to avoid such shortcomings. The need is absent in antialiasing 
filtration at non-uniform sampling, because alias signal components (aliases) are 
converted to broadband noise. This allows simplifying the requirements for input 
measuring circuits. 

Let us consider the non-uniform sampling of ergodic signals ( ), ( − ). To 
do this, let’s imagine the samples ( ) and ( − ) in the form of a product of 
continuous signals ( ) and ( ) on the lattice functions of the sample ( ) and ( − ).  These functions consist of irregular sequences of individual delta pulses: ( ) = ∑ ( − ),  ( ) = ∞,   =0, ≠   ; 

( ) = ( − − ∆ ), = ∆ , = 0,1, … 

The correlation function ( ) has the form: ( ) = lim → {[  ( ) ( − )] ∗ [ ( ) ( − )]}. 

Processes ( ), ( − ) are independent of , ( ), then  ( ) = lim → { ( ) ( )}.     (1) 

The Fourier transform uniquely relates the correlation function ( ) and the 

spectral interaction power ( ∆ ):  ( ∆ ) ↔ ( ∆ ), ∆ = 1/∆ , = 0,1, … 

Using the Plancherel theorem we obtain: ( ∆ ) =  lim → { ( ) ( ∆ )}.      (2) 

From the expressions (1) and (2) it follows, that in order to obtain an unbiased 
estimate ( ) from discrete samples of signals { }, { } the sampling processes 
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, ( )should be such that → ∞ the spectral density estimate , ( ∆ ) tended to 
the spectral density of the Dirac comb with step ∆ = 1/∆ .  

This is equivalent to the condition that the estimation of the correlation function , ( ∆ ) be determined for all = 0,1, … and tends to a constant value of H, that 
does not depend on = ∆  and T. The required properties are in particular for: 

- periodic sequences ( ) with a sampling interval ∆  and sampling rate ; 
- stationary stochastic processes of discretization , ( ) with an average 

interval between delta-pulses ∆  and the sampling rate = 1 ∆  ⁄ < .  
The correlation functions for these processes are: lim→ (0) = 1  ⁄ ; lim→ ( ∆ ) = 1⁄ ; = 1,2, … 

Obviously, the maximum value = (  ) corresponds to one match for 
each change of i by one: ( ∆ ) =  1  ⁄ , = ∆⁄ . 

Pulsed sequences , ( ) with this property of the correlation function “no more 
than one coincidence” can be obtained in a deterministic method. For this, it is 
necessary to choose the location of delta pulses at a given time interval = ∆  in a 
special way. 

M. B. Sverdlik (1975) researched the pulse sequences , ( ) with the property 
of the correlation function “no more than one coincidence” and “minimal 
aperiodicity” and named they “Codes with minimal aperiodicity” (CMA). Four 
variants of binary sequences synthesis were presented by V. E. Gantmaher &  
S. M. Platonov (2010). The given sequences have arbitrarily given weight and “no 
more than one coincidence” and “minimal aperiodicity” properties. 

The proposed multi-correlometer, which uses the deterministic non-uniform 
sampling based on “Codes with minimal aperiodicity”, allows increasing the speed 
and digital processing in real time of a unique noise signal in electronic device 
authentication systems, for example, in WI-FI networks. In this case, there is no need 
to preliminarily limit the input signal to an analog filter. The duration and number of 
pulses of the “Code with minimal aperiodicity” depend on the spectral properties of 
the reference signal. Synthesis of the required “Code with minimal aperiodicity” is 
carried out in accordance with known algorithms. 
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