МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ,
ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS,
ACCOUNTING, FINANCE AND LAW

Збірник тез доповідей
Book of abstracts
Частина 8
Part 8

7 травня 2020 р.
May 7, 2020
м. Полтава, Україна
Poltava, Ukraine

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ,
ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS,
ACCOUNTING, FINANCE AND LAW
Збірник тез доповідей
Book of abstracts
Частина 8
Part 8

7 травня 2020 р.
May 7, 2020
м. Полтава, Україна
Poltava, Ukraine

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

УДК 33
ББК 65
Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей
міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч.
Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку,
фінансів і права» з:
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University
Kazakh-American Free University
Академія адвокатури України
Академія Державної пенітенціарної служби України
АТ «Укрексімбанк»
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Вінницький національний технічний університет
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський інститут
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії
наук України
Інститут економіки промисловості
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну

2

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

Київський університет права НАН України
Ковельський фаховий промислово-економічний коледж ЛНТУ
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Львівський університет бізнесу та права
Львіський національний університет імені Івана Франка
ЛЬвівський державний університет внутрішніх справ
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Науково-дослідний інститут публічного права
Нацioнальна акадeмiя внутрiшнiх cправ
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУ «Чернігівська політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Тернопільський національний економічний університет
ТзОВ «Ерабус»
Ужгородський національний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи і фінансів
Університету імені Альфреда Нобеля
УО «Полесский государственный университет»
Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
3

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ягеллонський університет
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань
економіки, обліку, фінансів та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної
думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління
національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки та
оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному
світі; економіки сільського господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку;
енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості;
економіки природокористування; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; розвитку
продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії,
економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи;
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування;
математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; маркетингу;
менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; правового
забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; історії та теорії держави та
права, філософії права; конституційного права, муніципального права, міжнародного
публічного права; цивільного права та процесу, сімейного права, житлового права,
міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права та права
соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права; адміністративного
права та процесу, фінансового права, інформаційного права; кримінального права, кримінальновиконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики; міжнародного
публічного права та міжнародного приватного права.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління,
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.
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ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ
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професор кафедри фінансів та обліку,
ЛЬвівський державний університет внутрішніх справ

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕТІНІЗАЦІЇ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Розробка ефективного механізму впливу держави на зниження тіньових
фінансових потоків вимагає чіткого врахування чинної нормативно-правової бази
щодо детінізації грошових потоків підприємств, яка за своїм змістом є складовою
організаційно-правових методів механізму державного регулювання. Варто
відмітити, що створення та постійне удосконалення нормативно-правової бази щодо
детінізації грошових потоків підприємств є ключовим фактором забезпечення
економічної безпеки держави, а відповідно і передумовою стабільного соціальноекономічного розвитку країни.
Процес формування ефективної нормативно-правової бази щодо детінізації
грошових потоків підприємств, яка б відповідала вимогам та викликам світових
тенденцій розвитку ринкової економіки, почався ще з моменту проголошення
незалежності України і продовжується до сих пір. Однак, прийняті на початку
1991 р. закони («Про підприємництво», «Про підприємства» та ін.) носили фактично
декларативний характер, не відповідали вимогам ринкової економіки та
економічним інтересам суб’єктів підприємництва. Лише в кінці 20-го і на початку
21-го століття з метою євроінтеграційного поступу України розпочалася розробка
реальної дієвої законодавчої бази щодо детінізації грошових потоків підприємств.
Проблема детінізації грошових потоків суб’єктів підприємництва не є лише
національною, а в умовах інтеграційних світових процесів набула міжнародного
характеру. Відповідно, це передбачає обов’язок держави виконувати норми
міжнародного права для синергетичного впливу на обсяги тіньових потоків. Так,
Україною ратифіковано ряд міжнародних правових актів та угод, які стали
невід’ємною частиною нормативно-правової бази детінізації грошових потоків
суб’єктів підприємництва. Серед визначальних міжнародних актів варто виокремити
Конвенцію Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом» (прийнята 08.11.1990 р., ратифікована Україною
17.12.1997 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму
(прийнята 09.12.1999 р., ратифікована Україною 12.09.2002 р.), Рекомендації Групи з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (прийняті
25.09.2003 р.) тощо.
Незважаючи на широке коло нормативно-правових актів, які регулюють окремі
аспекти детінізації економіки, чинне законодавство у цій сфері далеке від
ідеального. Як певний доказ цього, наведемо той факт, що один із визначальних
законодавчих актів у цій сфері Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від моменту
прийняття вже двічі суттєво змінювався.
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Критичний аналіз чинної нормативно-правової бази у даній сфері дозволив
виокремити ряд недоліків, врахування яких, на нашу думку, сприятиме підвищенню
дієвості механізму впливу держави на зниження тіньових грошових потоків
підприємств.
Вихідним недоліком фінансової складової нормативно-правової бази детінізації
грошових потоків суб’єктів підприємництва є відсутність у ній регламентування
поняття тіньова економіка, що відповідно обумовлює той факт, що значна частина
злочинів некоректно кваліфікується органами слідства, а відповідно, і покарання
призначається, як правило, лояльніше.
Незважаючи на те, що в Україні діють Методичні рекомендації розрахунку рівня
тіньової економіки, вони носять рекомендаційний характер та мають, як
стверджують фахівці, ряд недоліків. Несистематичність здійснення розрахунків ще
більше поглиблює проблему.
Ще одним із важливих аспектів неврегульованих законодавчо є проблема
економічної кіберзлочинності. Єдиним правовим документом, яким регламентовано
дану сферу в Україні є Конвенція про кіберзлочинність, яка підписана нашою
країною була ще у 2001 році, однак ратифікована Верховною Радою України лише у
2005 році із набранням чинності з 01.07.2016 року [1]. Відсутність національних
правових актів у сфері кіберзлочинності зумовлюють той факт, що значна частина
злочинів не розглядаються як кримінальні, а обсяги тіньових фінансових потоків у
віртуальному секторі економіки не оцінюються. Вважаємо за доцільне реформувати
законодавство з приділенням прискіпливої уваги економічній кіберзлочинності.
Вкрай актуальною залишається ще й проблема розрахунків вітчизняних
підприємств через офшорні центри, які сприяють виведення значних обсягів
капіталів
з
національної
фінансової
системи.
Відносна
законодавча
неврегульованість даного питання лише посилює проблему. Варто відмітити, що
єдиним правовим актом, який зменшує обсяги виведення капіталів через офшорні
центри є Розпорядження Кабінету міністрів України № 143-р «Про перелік
офшорних зон» від 23.02.2011 р. із змінами і доповненнями [2]. Для реального
вирішення проблеми розрахунків вітчизняних підприємств через офшорні центри
варто законодавчо обмежити експортно-імпортні операції з використанням
«офшорів», що безперечно вимагає політичної волі.
Відсутність інституційного забезпечення боротьби з детінізацією грошових
потоків лише посилює глибину проблеми. Здійснення заходів протидії тінізації
економіки значною частиною різноманітних структурних підрозділів різних
міністерств і відомств знижує ефективність державного механізму впливу на
зниження тіньових грошових потоків, оскільки обмін інформацією між підрозділами
носить хаотичний характер.
Відсутність єдиного системного закону «Про детінізацію фінансових потоків»
зумовлює переважну частину охарактеризованих недоліків і вимагає негайного
реагування з боку державних органів влади та управління. Безперечно, із прийняттям
Податкового кодексу України [3] окреслено правові основи, визначено функції
органів фіскальної служби, що повинно би сприяти детінізації економічних
відносин, однак як свідчить практичний фіскальний досвід органи фіскальної
служби позбавлені реальних важелів впливу на ці процеси детінізації через
прогалини у законодавстві. Певні спроби виправлення ситуації робилися, однак
безрезультатно. Так, у Верховній Раді України регулярно реєструються проекти
Законів «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
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актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (реєстрація від
27.09.2017 за № 7142), «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (реєстрація від 29.10.2019 № 2338), «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та
заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (реєстрація від 14.11.2019 № 2338-1)
тощо [4].
Вважаємо, що дане точкове вирішення окремих проблем у сфері детінізації
грошових потоків у випадку прийняття хоча б одного із цих законопроектів
відбудеться, але в комплексі це не вирішить даної проблеми. Лише у випадку
розробки і прийняття закону «Про детінізацію фінансових потоків» із залученням
науковців можна очікувати на бажані результати. Прийняття та реалізація
запропонованого законопроекту сприятиме детінізації обігу окремих категорій
товарів, готівкових коштів, руйнуванню схем ухилення від сплати податків,
спрощенню умов для ведення бізнесу, зменшенню корупційних ризиків при
адмініструванні податків та зборів, усуненню неузгодженостей, та створенню
сприятливого податкового середовища.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Наближення нової світової фінансово-економічної кризи та пандемія
коронавірусу в світі сприяли виникненню новітніх проблем у розвитку національної
банківської системи та її грошово-кредитної політики, що актуалізувало дослідження
європейського досвіду в цій галузі та напрямів його застосування у вітчизняній
практиці.
Країнами членами-ЄС напрацьовано значний досвід реформування банківської
системи та підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання у
посткризовий період. Після світової фінансово-економічної кризи 2008 року більше,
ніж 1100 європейських банків отримали допомогу, яка становила 442 млрд євро.
Водночас, країни-члени ЄС здійснювали і власні заходи щодо подолання наслідків
кризи. Корисним для України є досвід Німеччини де було прийнято ряд
законодавчих актів, які сприяли стабілізації фінансового ринку. З метою стабілізації
та відновлення довіри до фінансової системи ФРН за допомогою залучення
державою ресурсів з ринку капіталу було створено Фонд стабілізації фінансового
ринку (SoFFin) у розмірі 500 млрд євро. Уряд ФРН також взяв на себе частину
ризиків шляхом придбання проблемних активів [1].
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Після попередньої світової фінансово-економічної кризи у Латвії, Румунії,
Португалії, Греції, Угорщині та Ірландії протягом 2009 – 2010 рр. було впроваджено
дієвий механізм щодо подолання наслідків кризи. Таким механізмом стали програми
фінансової підтримки найбільших кредиторів – Європейського Центрального банку
(далі ЄЦБ) та Міжнародного Валютного Фонду (далі МВФ). Для кожної країни була
розроблена індивідуальна програма з урахуванням її втрат в економіці, обсягу
виниклих проблем та потреб. У 2011 році ЄЦБ в межах антикризової політики
розширив та оновив свою програму кредитування для країн-членів ЄС. Ця програма
передбачає купівлю облігацій та розвиток фондового ринку. Метою програми з
купівлі облігацій є активізація кредитування, завдяки чому було викуплено облігацій
на суму 40 млрд євро. Програма розвитку фондового ринку передбачає активну
участь нацбанків країн-учасниць та ЄЦБ в управлінні борговими цінними паперами.
Головною метою цієї програми є досягненню цінової стабільності в межах єдиної
валютної зони [2].
У подальшому, восени 2012 року розпочав свою діяльність Європейський
Стабілізаційний Механізм (далі ЄСМ), головним завданням якого стало
забезпечення фінансової стабільності в межах ЄС. ЄСМ надає фінансову допомогу
країнам, які знаходяться у кризовому стані, шляхом випуску фінансових
інструментів та боргових цінних паперів терміном до 30 років. Максимальний розмір
кредиту становить 500 млрд євро. Загальний капітал Фонду становить 700 млрд євро,
з яких 80 млрд – капітал, отриманий від країн-членів [3].
Були також розроблені заходи щодо захисту банківських вкладів громадян
шляхом залучення інвестицій. З метою створення Програми розвитку і підтримки
конкурентоспроможності підприємців на 2014 – 2020 рр. Єврокомісією було
сформовано бюджет розміром 1,4 млрд євро, що позитивно вплинуло на реальний
сектор економіки країн-членів ЄС, активізувало експорт і сприяло зміцненню
євровалюти [4].
В процесі формування ЄС відбуваються постійні трансформації та розширення
функцій Центральних банків (далі ЦБ), створюються нові напрямки їхньої
діяльності. ЦБ таких країн-членів ЄС як Німеччина і Франція здійснюють збір та
аналізують дані платіжних балансів. Також ЦБ Бельгії, Німеччини, Франції, Італії,
Іспанії та деяких інших країн опрацьовують фінансовий стан підприємств і
створюють централізовані служби із аналізу банківських ризиків. Німецький
федеральний банк, Національний банк Бельгії, Банк Італії, Банк Іспанії створюють і
зберігають централізовані бази даних балансів підприємств та здійснюють їхній
детальний аналіз.
У відповідності із Статутом ЄЦБ незалежність ЦБ держав-членів ЄС є
обов’язковим елементом їхнього правового статусу. А. Олефір зазначає, що
«незалежність не повинна мати абсолютного характеру, а має зводитися до таких
форм, як політична, фінансова, організаційна, особиста. Мають місце приклади, коли
центральні банки підпорядковані міністерству фінансів або казначейській службі»
[5]. В ЄС центральні банки держав-членів підпорядковані ЄЦБ.
На сьогодні діяльність Центральних банків країн-членів ЄС та ЄЦБ
регламентується Директивами ЄС, спрямованими на створення банківського союзу.
З 2014 року банківський союз складається з Єдиного наглядового механізму («Single
Supervisory Mechanism») та Єдиного механізму резолюції («Single Resolution
Mechanism»), які ґрунтуються на Книзі єдиного правила ЄС. Положення Книги
єдиного правила ЄС сформовані із трьох складових законодавчих актів. До першої
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складової відносяться Регуляторні вимоги до капіталу і Директиви (також відомий
як CRD IV; Регламент (ЄС) № 575/2013 від 26.06.2013 р.; Директива 2013/36/ЄС від
26.06.2013 р., яка регламентує вимоги до капіталу Базель III для банків. До другої
складової - Директива схеми гарантування депозитів (DGSD; Директива 2014/49/ЄС
від 16.04.2014), яка регулює страхування вкладів у разі неспроможності банку
виплатити свої борги. До третьої - Відновлення банку (BRRD; Директива 2014/59/ЄС
від 15.05.2014), яка встановлює рамки для відновлення кредитних інституцій та
інвестиційних фірм, які опинилися в зоні небезпеки [6].
У травні 2018 року прийнято нову директива Європейського Парламенту і Ради
Європи 2016/0208/COD, про внесення змін у Директиву 2015/849 про запобігання
використання фінансової системи для цілей відмивання грошей і фінансування
тероризму, та у Директиви 2009/138/EC і 2013/36/EU, що регулюють ринки
фінансових послуг. Нові вимоги, що викладені в 5-й Директиві, безпосередньо
торкаються українського бізнесу, який здійснює комерційні операції в ЄС, а також
власників майна в країнах ЄС [7].
Таким чином, в сучасних складних умовах наближення чергової світової
фінансово-економічної кризи та суттєвого негативного впливу пандемії
коронавірусу, політика НБУ повинна бути спрямована на реформування фінансовокредитної та банківської системи держави, сприяти ефективному розвитку економіки
і стабільності національної валюти. Використання зарубіжного досвіду
посткризового розвитку банківської системи країн-членів ЄС та адекватне його
впровадження у практику України сприятимуть пом’якшенню негативного впливу
кризи та виходу з неї з найменшими втратами для національної економіки.
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Здійснення господарської діяльності малими та середніми підприємствами
невід’ємно пов’язані з фінансовими ресурсами. Фінансові ресурси забезпечують
кругообіг виробничих, економічних та інших елементів підприємства та їх
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перетворення, зростають при завершенні стадії фінансового циклу, збільшуючи
величину чистого грошового потоку [1, c. 29].
Щодо розвитку МСП за рахунок власних ресурсів, то в даному випадку
вирішальну роль відіграватиме загальна сума прибутку та накопичена амортизація.
Але, як засвідчують статистичні дані про темпи та структуру фінансових результатів
діяльності малих підприємств, збитковості має позитивну тенденцію. Так, частка
прибуткових підприємств у 2010 році становила 58,6%, а збиткових – 41,6% то у
2016 – 43,3% та 26,7% відповідно, і у 2018 році показники мали таку ж відповідну
тенденцію, тобто прибуткові становили – 74,1% і збиткові – 25,9% [2]. Тому, за
аналізований період середні і малі підприємства в цілому нарощували свої
довгострокові та поточні (короткострокові) зобов’язання. Та у структурі фінансового
забезпечення своєї діяльності у середніх підприємств вони складали 85,3%, у малих –
86,5% відповідно, що вплинуло на зменшення питомої ваги власного капіталу (який
досяг у 2018 році 14,6% для середніх, та 13,2% для малих підприємств). Власний
капітал середніх та малих підприємств суттєво зменшився, як в абсолютному, так і у
відносному обсязі: середніх підприємств зменшився на 250206,5 млн. грн. або на
22,2%, у малих відповідно на 132356,2 млн. грн. або на 9,2% [2].
Щодо бюджетного фінансування ,то згідно із розподілом видатків Державного
бюджету України кошти у напрямку розвитку та підтримки суб’єктів малого
підприємництва виділялися в основному по трьох статтях:
– заходи щодо реалізації Національної програми сприйняття розвитку малого
підприємництва в Україні;
– керівництво та управління у сфері регуляторної політики і розвитку
підприємництва;
– мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва.
Варто зазначити, що як і по статті заходів щодо реалізації програми ,
сприяння і розвитку малого підприємництва, так і по статті мікрокредитування
намітилися тенденції до значного скорочення видатків у цих напрямках. А беручи до
уваги, що бюджет України в останні роки здебільшого дефіцитний, тому йому
властиве постійне недофінансування передбачених заходів через брак бюджетних
коштів.
Слід зазначити, що аналізуючи бюджетне фінансування програми розвитку
малого та середнього підприємництва не можна визначити його прив’язку до
основних показників розвитку цього сектору економіки – кількості діючих малих та
середніх підприємств, обсягу їх вкладу в ВВП, структурі їх діяльності щодо
пріоритетних напрямків. Тому, зважаючи на обмежені можливості державного та
місцевих бюджетів у наданні прямої фінансової підтримки малому підприємництву
збільшується роль непрямої компенсації відсоткових ставок по мікрокредитуванню
МСП, встановлення пільгових ставок за довгостроковим кредитами, значно
покращити доступ до банківського кредитування взагалі.
Отже, за даних умов важливе місце у фінансовому забезпеченні, як стимулу
розвитку малих та середніх підприємств відіграє кредит в банку.Проте, тільки
близько 24 банків здійснюють фінансування малого та середнього підприємництва,
при чому 12 з них на загальнодержавному та 12 на регіональному рівнях [3].
Структура банківських кредитів, наданих малому підприємництву, свідчить про його
короткостроковість та цілеспрямованість у галузі з коротким операційним циклом.
Поясненням такої ситуації зі сторони банків є недостатність довгострокових
ресурсів, збільшенням резервів внаслідок підвищення кредитних ризиків,
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обмеженим доступом банків до запозичень міжнародних ринків капіталів ,
погіршенням платоспроможності малих і середніх підприємств внаслідок кризи та
рецесії.
Тому за цих обставин, малому підприємництву слід обмежувати і терміни і
обсяги кредиту, тобто структуризувати кредит до рамок мікрокредиту.
Найгострішим стоїть проблема невідповідності рентабельності діяльності малого
підприємництва, розміру процентних ставок за кредит. На наш погляд, дану
проблему можна вирішити шляхом поєднання наступних факторів:
– використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, які
працюють в Україні;
– субсидіювання процентних ставок за рахунок коштів бюджету та активізації
програм регіональної підтримки МСП в частині компенсації відсоткової ставки;
– використання банками сегментації цільового ринку МСП та стандартизацію
підходу щодо кредитних продуктів даного сектору.
Альтернативою зменшення дефіциту фінансування для суб’єктів малого
підприємництва може бути надання послуг з лізингових операцій, проте
перешкодою є низький рівень обізнаності щодо лізингу. Також обмежують доступ
до лізингу високі відсоткові ставки та відсутність податкових пільг для підприємств
за спрощеною системою оподаткування. Щодо зменшення дефіциту фінансових
ресурсів МСП шляхом надання послуг з факторингу, то на сьогодні відсутні
механізми залучення активів фінансових установ для фінансування факторингових
операцій, зокрема на умовах субординованого боргу, що значно розширила
потенційну їх можливість, та низька проінформованість потенційних клієнтів
стосовно можливості та переваг факторингових операцій для розвитку своєї
діяльності. Серед інших альтернативних форм фінансового забезпечення, слід
відмітити – використання коштів неформальних інвесторів (бізнес ангелів),
залучення венчурного капіталу, добровільне об’єднання ресурсів для фінансування
спільних проектів (крауфандинг). Але дані форми фінансування вітчизняними
підприємцями не надто активно використовуються , тому що на перешкоді їх
впровадження у практичну сферу стоять, як фінансові (формування венчурних
фондів), так і законодавчі проблеми (регламентація діяльності бізнес-ангелів,
краудфандингу).
Незважаючи на виявлені позитивні зрушення, що безперечно є ознакою
покращення ситуації, рівень фінансового забезпечення малих підприємств, як
власними так і залученими позиковими залишається недостатнім. Якщо проблеми
забезпечення власними джерелами пов’язані в
основному з діяльністю та
внутрішнім фірмовим менеджментом, то забезпечення залученими та
запозиченим ресурсами потребує державного регулювання та підтримки. Проблему
забезпечення запозиченими ресурсами можна вирішити шляхом поєднання
наступних факторів – використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових
організацій, які працюють в Україні,субсидіювання процентних ставок за рахунок
коштів бюджету та стандартизацію підходу щодо кредитних продуктів даного
сектору.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Результативність боротьби з відмиванням кримінальних доходів, економічною
злочинністю та тіньовим сектором і у цілому фінансова безпека держави значною
мірою залежать від ефективності функціонування системи фінансового моніторингу.
Тому, у сучасних реаліях питання критеріїв та показників оцінювання фінансового
моніторингу не втрачають своєї актуальності та знайшли своє відображення як у
працях науковців (зокрема, таких як О. В. Акімова, О. М. Воронкова, I. I. Д’яконова,
Ш. М. Магомедов, С. О. Хвалінський, А. А. Хмелюк, Д. В. Шиян та ін.), так і
представлені у масштабних тематичних дослідженнях і звітах суб’єктів державного
фінансового моніторингу.
Використання великого масиву абсолютних і відносних показників, які
розглядаються в якості KPI фінансового моніторингу, визначає необхідність їх
розгляду з позиції систематизованого узагальнення за окремими напрямами,
об’єктивності та відповідно доцільності використання. Так, наприклад,
О. В. Акімовою [2] зроблено наголос на розмежуванні понять «ефективність» та
«результативність» щодо оцінювання реалізованих процедур фінансового
моніторингу та з урахуванням цього сформовано методичні положення оцінки
ефективності системи фінансового моніторингу. Відповідні положення включають
два напрями оцінки: перший напрям передбачає оцінку результативності (здатності
досягати поставлених завдань) системи із використанням показників охоплення
фінансового моніторингу, його інтенсивності та якості, результативності та
швидкості процесу розслідувань, ступеню точності ідентифікації випадків,
швидкості обробки взаємних запитів органів фінансового моніторингу та ступеню
релевантності відповіді запиту; другий напрям – використання ресурсів системи
фінансового моніторингу за співвідношенням вартісного результату та витрат на
розслідування та проведення функціонально-вартісного аналізу [2, с. 26].
О. М. Воронкова [4], як і О. В. Акімова [2], розглядає фінансовий моніторинг у
контексті державного фінансового контролю, і тому свої пропозиції щодо
оцінювання ефективності фінансового моніторингу подає з позиції результатів
діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ), тобто за
її контролюючою функцією. За таким підходом ефективність фінансового
моніторингу визначається показником результативності, який характеризує отримані
в ході контролюючої діяльності результати з точки зору витрат на їх досягнення.
Серед показників, які включені до вибірки з метою оцінки державного фінансового
моніторингу, О. М. Воронкова розглядає вартість арештованого та вилученого
майна, витрати на фінансування роботи служби та показники, що характеризують
масштаби її роботи (отримані та оброблені інформаційні повідомлення, оброблені
досьє, передані правоохоронним органам узагальнені матеріали, рішення про
зупинення фінансових операцій та ін.) [4, с. 60, 63].
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З позиції комплексності оцінки ефективності фінансового моніторингу шляхом
побудови узагальнюючого індикатору заслуговують на увагу підходи, представлені
у роботах І. І. Д’яконової та Д. В. Шиян [5], С. О. Хвалінського [7]. Так,
І. І. Д’яконова та Д. В. Шиян [5, с.12 – 14] оцінювання ефективності фінансового
моніторингу пропонують здійснювати з використанням методу зважених сум за
такими трьома критеріями та відповідними їм показниками: доцільність (щорічні
суми можливої легалізації кримінальних доходів у відсотках до ВВП та рівень
тінізації економіки), результативність (показники роботи окремих суб’єктів
національної системи фінансового моніторингу) та економічність (обсяг бюджетних
асигнувань на утримання ДСФМУ у загальному обсязі видатків бюджету). В свою
чергу С. О. Хвалінський [7] дещо розширює поданий у роботі [5] підхід та надає
пропозиції щодо його удосконалення з посиланням на певні недоліки. По-перше,
наголошує на необхідності уточнення показників за критерієм «доцільність»; подруге, у набір критеріїв вводить додатковий критерій під назвою «дієвість», що
охоплює робоче навантаження на співробітників ДСФМУ, результативність
міжнародних комунікацій, рівні перепідготовки/підвищення кваліфікації працівників
системи фінмоніторингу та інформаційного забезпечення роботи ДСФМУ [7].
А. А. Хмелюк [8, с. 200] позиціонує розроблену методику визначення показників
ефективності фінансового моніторингу як таку, що синтезує у собі ключові
показники роботи його суб’єктів та ґрунтується на «теорії адитивної цінності»
(згідно з якою цінність ДСФМУ дорівнює сумі цінностей (результатів діяльності)
суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ)). Автором розглянуті
показники повідомлень з підстав фінансового моніторингу та результативні
показники діяльності ДСФМУ, серед яких на його думку за співвідношенням
загальної суми видатків, спрямованих на утримання ДСФМУ, до вартості вилучених
(за результатами фінансового моніторингу) майна і коштів можна зробити
обґрунтований висновок про доцільність, раціональність та ефективність
фінансового моніторингу в цілому [8, с. 201].
Слід наголосити на тому, що розглянуті критерії визначення ефективності
національної системи фінансового моніторингу досить тісно корелюють із
аналогічними аспектами в контексті оцінювання ефективності роботи СПФМ.
Зокрема, банків як найбільш вразливих фінансових установ з позиції їх
привабливості та відповідно високого ризику використання для легалізації
злочинних доходів шляхом реалізації схемних фінансових операцій.
Д. В. Шиян [9, с. 429 – 433] оцінювання ефективності фінансового моніторингу
банку пропонує здійснювати за базовими та додатковими показниками. В межах
першої групи показників автором поєднано ті, що безпосередньо корелюють із
визначенням ефективності, та згруповано їх за критеріями результативність, дієвість,
доцільність та економічність. В межах другої групи показників – враховано
параметри, які пов’язані із принципами фінансового моніторингу. Автори [6, с.39] в
більшій мірі акцентують увагу на тому, що рівень розвитку і структурованості
системи фінансового моніторингу впливає на результат її дії, що виражається в
зниженні потенційних втрат. Тому, на їх думку результат функціонування системи
фінансового моніторингу в банку доцільно визначати як різницю між втратами
(збитками) банку в умовах відсутності контролю та втратами (збитками) банку від
штрафів при діючій системі контролю.
Як бачимо, проаналізовані підходи до оцінювання ефективності фінансового
моніторингу мають як багато спільного (в більшій мірі охоплюють критерії
результативність, доцільність та економічність), так і деякі відмінності у кількості
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використаних показників за даними напрямами оцінки та способах розрахунку
окремих з них. Проте, на нашу думку, у системі показників оцінювання ефективності
фінансового моніторингу також доцільним є врахування узагальнених рівнів ризиків
СПФМ бути використаними для відмивання коштів. Така необхідність відповідає
сучасному вектору розвитку ризик-орієнтованої системи протидії легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдження
зброї масового знищення. В свою чергу імплементація у нормативно-правовий
простір та реалізація ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню
коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення [1,3] розглядаються в якості важливих вимог міжнародних стандартів
FATF, які спрямовані на протидію загрозам глобальної безпеки.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються
взаємозв’язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових коштів,
та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах [1].
Для функціонування кредитного ринку потрібна стабільна економічна ситуація в
країні та наявність розвиненої інфраструктури, що забезпечує надійність банківської
системи [1].
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Ключовими суб’єктами на кредитному ринку виступають банки. Це потужні
центри акумулювання та управління фінансовими ресурсами. На рис. 1 відображено
динаміку кількості банківських установ за три останні роки.
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Рис. 1. Динаміка кількості банків в Україні протягом 2017 – 2019 рр.

Джерело: складено авторами на основі [2]

На кредитному ринку України простежується переважання кредитування у
національні валюті перед іноземною валютою, у 2017 році на 38784 млн. грн, у
2018 році на 63915 млн. грн, у 2019 році на 77371 млн. грн (табл. 1). Цьому сприяли
вигідніші ставки на гривневі кредити та пересторога позичальників щодо можливих
різких змін курсів валют.
Таблиця 1
Обсяги банківського кредитування в Україні протягом 2017 – 2019 рр.
№

Роки

1.
2.
3.

2017
2018
2019
Джерело: [2]

Іноземна валюта,
млн.грн
427058
427058
384944

Темп приросту,
%
0,00
-10,94

Національна валюта,
млн.грн
465842
490973
462315

Темп приросту,
%
5,39
-6,19

Також варто зазначити, що значну частину кредитів надано юридичним особам
(рис. 2). У 2017 році частка кредитів юридичним особам становила 85,51% у
загальних обсягах кредитування (864412 млн.грн), у 2018 році – 87,19% (919071 млн.
грн), а у 2019 році – 77,81% (822020 млн. грн). Таке домінування у кредитуванні
саме юридичних осіб свідчить про орієнтування банківської системи на фінансуванні
реального сектору економіки, а отже стимулюванні економічного зростання.
Умовні позначення:
85,51%

77,81%

2017
2018

87,19%

2019

Рис. 2. Частка кредитів наданих юридичним особам
українськими банками протягом 2017 – 2019 р.

Джерело: складено авторами на основі [2]
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Щодо кредитування фізичних осіб, то виданих кредитів в національній валюті
значно більше ніж в іноземній валюті, а саме у 2017 р . – на 37224 млн. грн (або на
54,25%), у 2018 р. – 78568 млн. грн ( або на 127,09%), у 2019 р. – 135062 млн. грн
(або на 341,10%) (табл. 2).
Таблиця 2. – Обсяги банківського кредитування фізичних осіб протягом 20172019 рр.
№
1.
2.
3.

Роки
2017
2018
2019
Джерело: [2]

Іноземна валюта,
млн.грн
68612
61817
39595

Темп приросту,
%
-9,90
-35,95

Національна валюта,
млн.грн
105836
140385
174657

Темп приросту,
%
32,64
24,41

Отже, на кредитному ринку протягом 2017 – 2018 рр. обсяги кредитування як
фізичних, так і юридичних осіб зростали. Проте в 2019 році відбулося падіння
обсягів наданих кредитів, переважно за рахунок скорочення кредитування бізнесу.
Досить невизначена політична ситуація заставила українські банки дещо
призупинити кредитування реального сектору економіки, натомість більш вигідні
споживчі кредити не втратили свої позиції.
У зв’язку з пандемією COVID-19 та початком світової економічної кризи,
можемо очікувати подальше скорочення кредитних програм українськими банками,
але не лише через зростання ризиковості кредитів, як у випадку з кредитуванням
юридичних осіб, але, у першу чергу, з різким зниженням добробуту громадян, що
вплине на привабливість банківських кредитів для фізичних осіб.
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ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ IBAN В СИСТЕМІ
КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Зважаючи на курс європейської інтеграції Україна, на теперішньому його етапі
забезпечує адаптацію українських інструментів казначейського обслуговування до
європейських і поліпшує систему електронних платежів Нацбанку (СЕП). Зміни, що
відбуваються на українському ринку платіжних послуг зумовлені прийняттям
Постанови правління Національного банку України від 28.12.2018 №162. Її
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положення передбачають запровадження міжнародного номера банківського
рахунку (IBAN) в Україні [1].
International Bank Account Number або IBAN – міжнародний номер банківського
рахунку, який запроваджено відповідно до стандарту №13616 Міжнародної
організації по стандартизації ISO та Європейського комітету банківських стандартів
ECBS, і який використовують вже більше 60 країн світу і, серед яких тепер
знаходиться й Україна [2].
У вітчизняній практиці казначейського обслуговування IBAN означає заміну
комбінацій з коду МФО банку + номер розрахункового рахунку на міжнародний
формат рахунку, який складається із 29 символів у такій послідовності: UA + NN +
YYYYYY + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]. В Таблиці 1 наведені позначення
даних символів рахунку IBAN.
Зауважимо, що банки України перейшли до стандарту IBAN з 5 серпня
2019 року, починаючи з цієї дати відкривати нові рахунки лише за новими
стандартами, а діючі рахунки планувалося змінити відповідно до вимог стандартів
до 31 жовтня 2019 року [3].
Таблиця 1
Умовні позначення рахунку IBAN
1.UA (2 літери)
2.NN (2 цифри)
3.YYYYYY (6 цифр)
4.XXX…XXX (19 цифр)

Код країни
Контрольне число для запобігання помилок
Код банку
Рахунок клієнта, довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31
жовтня 2019 - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 - від 5 до 19
символів).
Джерело: складено на основі [2]

Проте, за проханням Державної казначейської служби України Нацбанк,
до 12 січня 2020 року продовжив повний перехід до використання
міжнародного банківського рахунку IBAN. Прохання Казначейства пояснюється
прагненням забезпечити виконання в повному обсязі вже започаткованих
бюджетних програм [3]. Державна казначейська служба України задля виконання
вимог
постанови правління Національного банку «Про запровадження
міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» та належного
обслуговування бюджетних коштів провела роботу щодо зміни реквізитів рахунків
для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і
місцевих бюджетів, довела відповідні реквізитів до органів, які контролюють
справляння надходжень бюджету та з 1 січня 2020 року повністю перейшла до
стандарту IBAN [4].
Отримання нових реквізитів можливо в відповідних органах, що забезпечують
контроль справляння надходжень бюджету, або на вебсторінках Головних управлінь
Казначейства в областях та м. Києві. На сайті Державної податкової служби України
також можна знайти актуальні рахунки для сплати податків і зборів[5]. Формування
рахунків IBAN для надходження бюджетних коштів із сплати податку на доходи
фізичних осіб податковими агентами із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати можемо спостерігати у Таблиці 2. Як бачимо, для вичерпного
виконання платежу до бюджету кожний населений пункт має свій власний код
ЄДРПО. МФО є одне, адже банк-отримувача єдиний для всіх отримувачів. Також
можемо спостерігати, що за новими стандартами МФО вже присутнє в рахунку
IBAN, тому окремо його вказувати не потрібно.
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Таблиця 2
Перелік окремих рахунків, відкритих за стандартом IBAN для Управлінь
Казначейства м. Львова для зарахування ПДФО
Код
Найменуванкласифікац ня податку
ії доходів
бюджету

11010100
ПДФО із
доходів
платника
податку у
вигляді
заробітної
плати

ОтримуКод
Банк
МФО
Номер рахунку
вач,
ЄДРПОУ отри(стандарт IBAN)
управлінмувача
ня
казначейства
Залізнич- 11010100 38007594
899998 UA6889999803333
ний
199340000013003
Галицький 11010100 38007573
899998 UA9289999803331
169340000013004
Франківсь- 11010100 37965138
899998 UA1989999803331
кий
39340000013005
Джерело: складено на основі [5]
Казначейство
України (ЕАП)

Район
м. Львова

11010100
11010100

Відмітимо, що із приведенням у відповідність рахунків Казначейства до
міжнародних стандартів змінився і План рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі. Адже з 1 січня 2020 року Державна казначейська служба
України перейшла на ведення бухгалтерського обліку за Планом рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі, який враховує міжнародний номер
банківського рахунку IBAN [6]. Так, кошти з податку на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати обліковується на синтетичному рахунку 3331, номер якого можемо
спостерігати в структурі рахунку IBAN. Облік з надходження ПДФО на рахунку
3331 під назвою «Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими
бюджетами», пояснюється фактом розподілу ПДФО між місцевими та державним
бюджетами України у співвідношенні - 60% - потрапляє до бюджету міста обласного
значення, об’єднаної територіальної громади (ОТГ) чи району, ще 15% - отримує
бюджет області. Решта 25% - зараховуються у державний бюджет [7]. Попри всі
переваги застосування стандарту IBAN, існують і тимчасові технічні труднощі у
зв’язку із його запровадженням.
Переваги ж стосуються приближення українського платіжного простору до
європейського і, як наслідок, подальшої модернізації системи електронних
розрахунків України. Це стосується пришвидшення розрахунків; простішої
ідентифікації платника чи одержувача коштів і банку, який їх обслуговує; уникнення
помилок в реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових
документах за рахунок заміни коду банку, розрахункового рахунку тощо одним
номером банківського рахунку за стандартом IBAN.
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ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА
ПРОБЛЕМИ ЙОГО НАГРОМАДЖЕННЯ

Державний борг став невід’ємною частиною фінансування економіки України.
Від початку проголошення незалежності і до сьогодні Україна брала участь в
кредитних угодах задля залучення коштів для підтримки трансформаційних процесів
та здійснення реформ.
Фінансування та підтримка тих чи інших проектів та завдань, що здійснюються
за рахунок кредитів, призвели до залежності України від запозичень і
неспроможності вчасно їх повертати без залучення додаткових позик. На даний час
тягар погашення заборгованостей є одним із найважчих, що виникали за останні
роки і лягає на плечі суспільства.
Як бачимо з табл. 1, сукупний борг України майже досяг значення 2 млрд. грн.
Таблиця 1
Структура державного та гарантованого боргу в Україні
Тип боргу
Державний
борг
Гарантований
борг
Сукупний борг
Джерело: [1]

Структура боргу (станом на 01.01.2020 р.)
Зовнішній
Внутрішній
Усього
млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.

%

931 874,0

46,6

829 495,1

41,5

1 761 369,1

88,1

227 347,6

11,4

9 558,7

0,5

236 906,3

11,9

1 159 221,6

58

839 053,8

42

1 998 275,4

100

Існує чимало підходів щодо визначення рекомендованого рівня державного
боргу. Прийнято вважати, що безпечним значенням для задовільного
функціонування держави є сума боргу на рівні близько 35% від величини ВВП.
Такий рівень встановлений на основі розрахунків та порівняння статистичних даних
різних країн.
З табл. 2 видно, що значення державного боргу порівняно з ВВП в Україні
знаходиться на занадто високому рівні і перевищує рекомендований фахівцями
рівень. Це може стати поштовхом до дистабілізаційних процесів, які негативно
вплинуть на економічний розвиток України.
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Порівняння значень державного боргу та ВВП України
Роки

Державний борг (усього)
млн. грн.

2014 1 100 564
2015 1 572 180
2016 1 929 759
2017 2 141 674
2018 2 168 627
2019 1 998 275
Джерело: [2]

Приріст,
млн. грн.
516450
471616
357579
211916
26953
-170352

Приріст,%
88,4
42,9
22,7
11,0
1,3
-7,9

Роки
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Таблиця 2

Валовий внутрішній продукт
(ВВП)
Приріст, Приріст,
млн. грн.
млн. грн.
%
1 566 728
111797
7,7
1 979 458
412730
26,3
2 383 182
403724
20,4
2 982 920
599738
25,2
3 558 706
575786
19,3
3 974 564
415858
11,69

Держборг
/ ВВП
70,2%
79,4%
81,0%
71,8%
60,9%
50,3

Державний борг в Україні зростає з кожним роком, що є дуже небезпечною
ситуацією для фінансового здоров’я країни. Навантаження державного боргу зростає
швидше ніж основні джерела для його погашення. Саме тому існує нагальна потреба
у зміні існуючих підходів до управління державним боргом.
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах високої мінливості зовнішнього середовища, глобалізаційних процесів,
посилення конкуренції, забезпечення належного рівня фінансово-економічної
безпеки є вкрай важливим завданням, що постає перед кожним суб’єктом
господарювання. Ефективне управління фінансово-економічною безпекою не тільки
сприяє успішному функціонуванню й розвитку підприємства, а й забезпечує його
здатність протистояти існуючим та раптово виникаючим небезпекам і загрозам.
Автори Мойсеєнко І. П. та Марченко О. М. [1] визначають фінансово-економічну
безпеку підприємства як такий його фінансово-економічний стан, який забезпечує
захищеність його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз
та створює необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого розвитку в
поточному та довгостроковому періодах.
Якщо розглядати фінансово-економічну безпеку сучасного підприємства, то до її
складових більшість науковців відносять наступні (рис. 1).
Інвестиційна безпека підприємства, як представлено на рисунку, полягає
насамперед у здійсненні ефективної інвестиційної діяльності, яка, у свою чергу,
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забезпечує зростання та розвиток підприємства, є запорукою його успішного
функціонування на всіх стадіях життєвого циклу, що в умовах гострого дефіциту
інвестиційних ресурсів зумовлює її стратегічну значущість.
Фінансово-економічна безпека підприємства

політико-правова
безпека

фінансова

безпека

полягає у дотриманні чинного законодавства, всебічному
правовому забезпеченні діяльності підприємства

полягає у забезпеченні захисту від можливих фінансових
втрат і попередженні банкрутства підприємства

інтелектуальна й
кадрова безпека

полягає у збереженні й забезпеченні розвитку
інтелектуального потенціалу підприємства, здійсненні
ефективного управління персоналом

техніко-технологічна
безпека

полягає у забезпеченні відповідності застосовува-них на
підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за
умови оптимізації витрат ресурсів

інформаційна безпека

полягає у ефективному інформаційно-аналітичному
забезпеченні господарської діяльності підприємства

екологічна

безпека

полягає у забезпеченні дотримання чинних екологічних
норм

силова

безпека

полягає у забезпеченні фізичної безпеки працівників
підприємства

інвестиційна
безпека

полягає у забезпеченні ефективної інвестиційної
діяльності підприємства, збереженні й примноженні його
капіталу в процесі інвестування

Рис. 1. Складові фінансово-економічної безпеки підприємства

Джерело:складено авторами за [2, 3]

Виходячи із напрямків інвестування, у складі інвестиційної безпеки підприємства
виділяють [4]:
– безпеку реальних інвестицій, яка полягає у забезпеченні безпеки внутрішніх
інвестицій, коли саме підприємство-інвестор є й реципієнтом інвестицій, безпеки
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зовнішніх інвестицій, спрямованих в реальні активи інших підприємств, а також у
забезпеченні необхідного рівня економічної ефективності реальних інвестицій
підприємства;
– безпеку фінансових інвестицій, яка полягає у безпечному розміщенні коштів на
ринках цінних паперів, валютних ринках та ринках дорогоцінних металів, на
депозитних рахунках, а також у забезпеченні необхідного рівня економічної
ефективності фінансових інвестицій.
Зважаючи на те, що поняття «загрози» є близьким за значенням до поняття
«ризику», або навіть джерелом його виникнення, то методи нейтралізації
інвестиційних ризиків є й методами нейтралізації загроз його інвестиційній безпеці
або методами управління захищеністю підприємства від зовнішніх та внутрішніх
загроз його інвестиційній безпеці.
При розміщенні коштів на ринках цінних паперів зазвичай розглядають ризики
інвестора: ризик банкрутства (неплатоспроможності) емітента цінних паперів, ризик
зниження дохідності цінних паперів, ризик зниження курсової вартості цінних
паперів [4].
Фінансові інвестиції підприємства нерозривно пов’язані з функціонуванням
фінансового ринку, основне завдання якого – акумулювання та ефективне
розміщення заощаджень у галузях економіки. До основних напрямків фінансових
інвестицій підприємства належать вкладення коштів у статутні капітали спільних
підприємств, у цінні папери ринку капіталів та на грошовому ринку.
Можна стверджувати, що в ринковій економіці одним із основних джерел
залучення інвестиційних ресурсів для розвитку суб’єктів господарювання є
фондовий ринок, на якому підприємства та емітенти розміщують свої цінні папери з
метою отримання додаткових інвестиційних доходів. Випуск акцій корпорацій
дозволяє отримувати додаткові гроші безстроково, а випуск облігацій також
спричиняє забезпечення залучення позикових ресурсів на багато вигідніших та
ефективніших, ніж у банках, умовах.
Оскільки основними інструментами на фондовому ринку є цінні папери, то
обов’язковою умовою здійснення ефективної інвестиційної діяльності є необхідність
проведення оцінки їх якості – як з боку емітента, та з боку інвестора.
Емітент повинен володіти прийомами управління інвестиційною привабливістю
своїх цінних паперів, так само й інвестор – виробляти у кожному конкретному
випадку стратегію управління ефективністю власних капіталовкладень.
Майже всі цінні папери характеризується ризиком та дохідністю. Під ризиком
розуміють ймовірність неотримання прогнозованого прибутку чи часткову або
навіть повну втрату коштів, які були вкладені в цінні папери. Дохід та ризик для
різних цінних паперів різні. Цінні папери, які мають невеликий ризик, як правило,
дають змогу отримувати їх власникам невеликий прибуток, а цінні папери, що
можуть генерувати більший прибуток, характеризуються набагато більшим ризиком.
Тому, здійснюючи інвестиційну діяльність з цінними паперами, інвестору потрібно
продумувати свою стратегію і компонувати різні види цінних паперів, тобто
формувати інвестиційний портфель – тобто спеціально сформовану сукупність
об’єктів реального і фінансового інвестування відповідно до вибраної стратегії, що
визначає інвестиційну мету. Основною метою оптимізації портфеля цінних паперів є
формування його таким чином, щоб він відповідав поставленим вимогам компаній
як за прибутками, так і за ризиком, і при цьому був достатньо диверсифікований.
Сучасна теорія портфеля розглядає диверсифікацію, тобто урізноманітнення
цінних паперів, яке здійснюється з метою зменшення до мінімуму ризиків інвестора.
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Дана теорія вимагає певного співвідношення цінних паперів у портфелі. Ця вимога
була розроблена Гаррі Марковіцем [5, 6], який припустив, що, знаючи коефіцієнт
кореляції, тобто відношення ціни однієї акції до іншої, можна визначити комбінацію
цінних паперів, яка забезпечить найнижчий ризик для даного рівня доходу. Щоб
зменшити ризик, інвестор повинен додати інші цінні папери до свого портфеля,
тобто при збільшенні кількості цінних паперів у портфелі ризик зменшується.
Отже, сьогоденні реалії господарювання в Україні відрізняються складністю,
постійною боротьбою і конкуренцією між підприємствами. Підприємства повинні
весь час пристосовуватися до недосконалості та постійної зміни законодавчої бази,
дефіциту обігових коштів, жорстокої грошової і податкової політики держави тощо.
Усе це знижує можливості підприємств до фінансування та реалізації інвестиційних
проектів, підвищує інвестиційні ризики і, як наслідок, знижує рівень їх інвестиційної
безпеки. Тому вітчизняним підприємствам дуже складно здійснювати інвестиційну
діяльність на українському фондовому ринку, так як через складну економічну
ситуацію в країні, постійні макроекономічні коливання, він розвивається дуже
повільно.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ПІДВИЩЕННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
Державний фінансовий контроль є дієвим інструментом у підвищенні
ефективності використання видатків бюджету та створення базису для побудови
демократичної, соціально орієнтованої держави та зростання добробуту населення в
цілому.
Контроль являє собою невід’ємною частиною системи регулювання, виступає
однією з форм зворотного зв’язку. Аналіз отриманих результатів контролю дозволяє
виявити можливості і резерви системи та ефективно використовувати його
результати для прийняття управлінських рішень.
Отже, фінансовий контроль являє собою сукупність безперервних превентивних,
поточних та наступних контрольних дій уповноважених державних, регіональних,
26

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

місцевих органів державної влади, які сприяють якісному управління державними
фінансами на всіх рівнях і всіх етапах руху фінансових ресурсів.
Головною метою проведення фінансового контролю за бюджетними коштами є
забезпечення стабільності держави та місцевого самоврядування. Незважаючи на те,
що місцевим бюджетам гарантовано самостійність, проте держава здійснює їх
фінансову підтримку [1].
В якості принципів державного фінансового контролю за виконанням бюджетів
доцільно визначити незалежність, законність, об’єктивність і гласність, в реалізації
яких існують певні проблеми [2; 3].
Механізм державного фінансового контролю, що включає в себе організаційноекономічну і фінансову складову, повинен бути заснований на принципах, містити
певні етапи, конкретних суб’єктів і набір встановлених стандартизованих процедур
при реалізації внутрішньої і зовнішньої взаємодії. Даний механізм повинен бути
заснований на наступних принципах.
Принцип наукової обґрунтованості передбачає врахування дії системи розвитку
суспільства, глибоке вивчення і використання досягнень сучасної вітчизняної та
зарубіжної науки, орієнтування на досягнення організаційно і соціальноекономічного ефектів. Для діяльності державних контрольних органів це означає
вивчення і використання сучасних інструментів, прийомів і методів, які
забезпечують безперебійність і ефективність діяльності, таких як: відповідне
програмне забезпечення, науково-обґрунтовані підходи до контролю та оплаті праці,
уніфіковані стандарти, інструкції, регламенти та ін.
Принцип правової можливості та економічної доцільності відображає законність
застосовуваних методик, їх відповідність державним завданням і концепції
реформування бюджетної системи країни. Для органів державного фінансового
контролю це означає моніторинг, вивчення, аналіз відповідності впроваджуваних
методик чинному законодавству.
Принцип комплексності планування і оцінки ефективності професійної
діяльності органів державного фінансового контролю означає єдність всіх заходів в
рамках процесу і чіткість взаємозв’язку цих елементів, що і означає зв’язок вхідних і
вихідних даних: на базі фактичних даних про проведення перевірок здійснюється
аналіз ефективності діяльності відповідних підрозділів органів державного
фінансового контролю, а на основі аналітичної інформації вносяться зміни в плани
контрольних і аналітичних процедур, розробляються коригувальні заходи.
Принцип єдності передбачає системний характер руху інформації, заснований на
координації підрозділів в процесі здійснення діяльності органами державного
фінансового контролю на горизонтальному рівні.
Принцип безперервності полягає в тому, що процеси планування, експертизи,
аудиту ефективності носять постійний характер в рамках встановленого циклу
(здійснення бюджетних витрат, реалізації бюджетної програми / проекту).
Принцип точності передбачає конкретність і детальність результатів здійснення
діяльності органами державного фінансового контролю в тій мірі, в якій це
дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності.
Принцип системності. Повинні бути викладені в системній послідовності всі
етапи здійснення діяльності органами державного фінансового контролю:
планування перевірок, проведення перевірок, виявлення порушень, виявлення
невідповідності нормативної складової, аналіз даних, розробка заходів з
позначенням персональної відповідальності (розробка коригувальних впливів),
контроль виконання заходів, планування показників ефективності.
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Враховуючи подвійність поняття ефективності державного фінансового
контролю, (ефективність витрачання бюджетних коштів і ефективність роботи
органів державного фінансового контролю (як професійна діяльність)), механізм
державного фінансового контролю повинен складатися з двох складових, які
впливають на обидві частини ефективності.
Учасники (суб’єкти) механізму: органи державного фінансового контролю,
експертні агентства (залучені незалежні експерти, професійні експерти акредитовані); акредитовані аудитори. Суб’єкти взаємодіють між собою, виконуючи
певний набір встановлених стандартизованих процедур: експертизу на вході,
моніторинг реалізації (витрачання бюджетних коштів), планові перевірки, ревізії та
контроль і експертиза після реалізації програми (проекту).
Для підвищення ефективності використання видатків бюджету механізм
державного фінансового контролю доцільно доповнити комплексним елементом процесом «супроводу ефективності». Процес «супроводу ефективності» має чітку
ієрархію, орієнтовану на параметр «результат», включає в себе процедуру
державного фінансового контролю, моніторингу та експертизи, що забезпечить
максимальне досягнення заданих кількісних ефектів державних фінансів.
Досягнення кількісних ефектів державних фінансів передбачає законодавче
розмежування повноважень проведення моніторингу, закріплення моніторингових
функцій в територіальних органах державного фінансового контролю, формування
спеціальних вимог (стандартизація та уніфікація) до форм надання інформації. Така
організація моніторингу матиме ряд переваг, а саме оперативність, системність і
безперервність отримання інформації зацікавленими користувачами; незалежність
осіб, які здійснюють моніторинг і ін.
При оцінці ефективності роботи органів державного фінансового контролю
повинні застосовуватися скориговані показники економічної ефективності і
неефективності, що враховують використання робочого часу структурним
підрозділом, нормативний період і фактичний час проведення контрольних
процедур, а також показник невиконання контрольного заходу.
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КОМІСІЙНІ ДОХОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ БАНКУ
Висока значимість комісійних доходів у досягненні поставленої мети будь-якого
банку, суть якої полягає в отриманні максимального прибутку при мінімальному
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рівні ризику з огляду на обрану банком політику, визначає актуальність теми
дослідження.
Джерелом отримання комісійних доходів є комісійні операції банку. Комісійні
операції є вельми перспективними, адже переважна їх більшість не несе в собі будьякого, крім операційного, ризику для банку. Їх проведення не потребує витрат на
залучення грошових ресурсів, що зумовлює дешевизну цих операцій, економічність
та вигідність для банку.
Бажання банку в отриманні більшого комісійного доходу підштовхує його на
удосконалення та розширення переліку операцій, що проводяться, в першу чергу,
непритаманних традиційній банківській діяльності. Виникнення і розвиток нових,
саме нетрадиційних для банку операцій та послуг, що приносять комісійний дохід,
зумовлене такими причинами:
– зниженням рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;
– загостренням конкуренції між банківськими та небанківськими установами;
– необхідністю підвищення якості обслуговування своїх клієнтів;
– необхідністю розширення та вдосконалення структури ресурсної бази банку,
підвищення ліквідності та платоспроможності.
Проаналізувавши думки таких авторів, як Мороз А. М., Варцаба В. І. щодо
визначення комісійного доходу, можемо дійти висновку, що комісійний дохід – це
операційний дохід за наданими послугами банку, грошова сума якого стягується з
клієнта та розраховується пропорційно до суми активу чи зобов’язання або може
бути фіксованою [1-2].
До комісійних доходів належать доходи, отримані від надання послуг, а саме:
відкриття та закриття поточних рахунків, переоформлення поточних рахунків у
зв’язку з перереєстрацією; оформлення чекових книжок, видача та продаж чекових
книжок; замовлення готівки по телефону; отримання довідок з архівів; розшук сум
на прохання клієнта; абонплата за одержання виписки; плата за видачу дублікатів
виписок; відмовлення від замовленої готівки; видача готівки на заробітну плату;
договір на видачу кредиту; оформлення платіжних доручень; впровадження системи
клієнт-банк; навчання роботі в системі клієнт-банк; абонплата за електроні послуги;
послуги консьєрж-сервісу тощо.
Проте, основними видами комісійних доходів банків є такі: дохід від
розрахунково-касового обслуговування, кредитного обслуговування, дохід від
операцій на валютному ринку та ринку банківських металів, довірчого
обслуговування та доходи за позабалансовими операціями [3].
Дослідивши агреговані дані обсягів та складу доходів по банківській системі,
оприлюднені на офіційному сайті НБУ [4], ми дійшли наступних висновків.
Комісійний дохід у структурі доходів банку від операційної діяльності поступається
лише процентним доходам. У 2017 році обсяг комісійних доходів по банківській
системі України в цілому складав 37 138 млн грн, що складає 20,86% усіх доходів
банків. За результатами 2018 року обсяг комісійних доходів збільшився до
50 969 млн грн та складав 24,92% усіх доходів. Комісійні доходи продовжували
зростати та у 2019 році досягли показника у 62 062 млн грн. Частка комісійних
доходів серед усіх доходів у 2019 році складала 25,39%. За результатами перших
трьох місяців 2020 року обсяг комісійних доходів складає 16 308 млн грн, що на
2 340 млн грн більше за відповідний період 2019 року. Тобто, з кожним роком банки
отримують все більше комісійних надходжень, тож на кінець 2020 року банківська
система має отримати більші обсяги комісійних доходів, ніж у минулому році.
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Абсолютним лідером за обсягами комісійних надходжень за результатами 2019
року є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який отримав 39,60% всіх комісійних доходів
банківської системи. Інший державний банк АТ «Ощадбанк» отримав 10,38%
надходжень. Частка комісійних доходів АТ «Райффайзен Банк Аваль» складала
8,54%, АТ «АЛЬФА-БАНК» 6,04% та п’ятірку лідерів замикає АТ «УКРСИББАНК»,
який одержав 3,65% комісійних доходів.
Комісійні доходи є сталими доходами банку, адже поки банк буде виконувати
операційну діяльність, буде отримувати комісійну винагороду. Банк отримує
комісійні доходи від здійснення платежів і надання супутніх послуг і їхній розмір
мало залежить від валютних і кредитних ризиків, тому, чим вищою є частка
комісійних доходів у банку, тим менше на нього впливають зовнішні фактори.
Банки переглянули свої позиції і врахували у своєму розвитку напрями, які
передбачають отримання прибутку за рахунок проведення комісійних
операцій / послуг. Але для цього необхідно витратити чимало зусиль на продуману
продуктову лінійку. Цей процес досить ємний і потребує істотних фінансових
вкладень.
Світова практика показує, що для зростання кількості та прибутковості
комісійних доходів банкам необхідно дотримуватися трьох простих правил: постійно
збільшувати клієнтську базу, нарощувати кількість трансакцій і впроваджувати нові
актуальні продукти [5].
Виходячи з цього, можемо визначити основні пропозицій щодо розвитку
комісійних послуг: удосконалення комісійних операцій із дотриманням балансу між
собівартістю послуги та готовністю клієнта купити цю послугу; розширення
клієнтської бази; розширення лінійки комісійних операцій і розвиток банківської
діяльності у сфері послуг; збільшення числа операцій з використанням платіжних
карток із забезпеченням надійності та безперервності таких операцій; утримання
провідних позицій на фінансовому ринку.
Отже, будь-який розвиток комісійних операцій є надійним шляхом розвитку
бізнесу для банку, адже комісійні операції не пов’язані із залученням банком
додаткових ресурсів. Вони виконуються за рахунок наявних коштів клієнтазамовника (наприклад, розрахунково-платіжні чи касові операції) або ж для цього
взагалі не потрібні грошові кошти (наприклад, надання консультацій, зберігання
цінностей у депозитарії банку тощо). Тому найкращими вважаються конкурентні
позиції на ринку банку, який має найвищу частину доходів від комісійнопосередницьких послуг.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Рішення щодо інвестицій належать, мабуть, до найбільш важливих і складних,
які приймаються вищими керівниками компаній, оскільки: стосуються надзвичайно
великих капітальних витрат; як правило, справляють вплив протягом тривалого
періоду; використовуються на досягнення стратегічних цілей діяльності компаній;
характеризуються високим рівнем невизначеності результатів інвестування, оскільки
ґрунтуються на прогнозованих значеннях показників діяльності компаній в
майбутньому і часто потребують суб’єктивної оцінки перспектив.
На сучасному етапі планування являє собою процес відновлювального аналізу
фінансової діяльності за допомогою засобів, які раніше вважалися недоступними для
застосування. До таких засобів належать теорія невпорядкованості, реальні опціони,
інтелектуальний аналіз даних і системи штучного інтелекту, включаючи системи з
нечіткою логікою і нейронні мережі, а також інші системи і моделі. Технічні
досягнення дозволяють приймати рішення в діапазоні від прогнозування нелінійних
залежностей до розподілу ресурсів.
Інтелектуальний аналіз даних, системи з нечіткою логікою, реальні опціони,
аналіз ціноутворення, розробка моделей та інші перевірені засоби управління
фінансовою діяльністю забезпечують фінансову надійність компанії, а процес
наукового аналізу, кінцевим результатом якого є створення оптимальних умов для
підприємницької діяльності компанії, починається, майже без винятку, в умовах
невпорядкованості [1, с. 66].
Теорія невпорядкованості застосовується в описі нових технологій, які
використовуються у фінансовій діяльності компаній, у ході аналізу інвестицій і в
економіці. Під час дослідження ринків капіталу вважається, що теорія
невпорядкованості дозволяє виявити нерегулярності, характерні для нелінійних,
динамічних, складних і невизначених систем. Важливим є використання теорії
невпорядкованості для визначення напрямів розвитку ринку цінних паперів. Згідно з
теорією випадкових блукань в умовах ринку цінних паперів щоденні зміни цін
розглядаються як випадкові блукання, оскільки зміни цін є незалежними і
характеризуються однаковим розподілом імовірностей [2, с. 63]. Однак
довгострокові тренди ( із зростанням і зниженням цін) не є випадковими, оскільки
відповідають лініям загального тренду, що складаються з часткових ліній.
Випадковими є часткові лінії, але не вся лінія загального тренду. Теорія
невпорядкованості враховує залежність у вигляді зворотного зв’язку системи від
початкових умов. Така залежність особливо виявляється в разі, якщо система
недостатньо захищена від ризику втрат.
Ще одним останнім досягненням у галузі прийняття рішень щодо інвестицій є
теорія утворення опціонних цін. Рішення щодо інвестицій підтримуються завдяки
застосуванню методів теорії утворення опціонних цін для оцінки інвестиційних
проектів і визначення оптимальної динамічної стратегії при інвестуванні в реальні
активи. До основних літературних джерел у цій галузі належить, наприклад, статті
М. Бреннана та Е. Шварца [3, 4].
Як вважають деякі спеціалісти, аналогія між фінансовими опціонами і
корпоративними інвестиціями, що створює нові можливості в майбутньому, є
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зрозумілою і прийнятною. М. Глантц [1, c. 154] стверджує, що, розуміючи сутність
методу аналізу утворення опціонних цін, у сучасних умовах можливо і бажано
аналізувати стратегічні напрями розвитку підприємницької діяльності та
інвестування як варіанти вибору, які необхідно здійснювати першочергового, тоді як
провадження інших варіантів можна затримати.
Д. Фіш та С. Твінн [5, с. 50] стверджують, що багато компаній застосовують
методи аналізу для прийняття рішень і зацікавлені у впровадженні новітніх
досягнень теорії утворення опціонних цін.
Деякі спеціалісти вважають, що оптимальний метод оцінки інвестиційних
проектів повинен враховувати невизначеності, характерні для підприємницької
діяльності, і забезпечувати активне прийняття рішень, необхідних для успішності
вибраної стратегії щодо інвестицій. Підтримується також точка зору що в останні
роки дістали поширення реальні опціони в гірничій, нафтовій і фармацевтичній
галузях промисловості, а також у сферах, пов’язаних із забезпеченням життя людей,
тобто в таких, які характеризуються високим рівнем невизначеності і в яких
необхідне пристосування проектів до умов, що змінюються.
Також зазначається, що для багатьох компаній важливе значення має спосіб
дисконтування надходжень коштів. Взагалі, дисконтна ставка визначається як
альтернативна витрата капіталу, уточнена з урахуванням ризику, пов’язаного з
проектом, але важко уточнити дисконтну ставку з урахуванням ризику, пов’язаного з
проектом, в оцінюванні будь-яких інвестицій.
Опціон являє собою договір, який надає його власнику право купувати або
продавати деякі активи за фіксованою ціною на певну дату або перед певною датою.
Методи з використанням реальних опціонів дозволяють безпосередньо моделювати
й оцінювати здатність керівництва компанії приймати рішення після усунення
деяких невизначеностей і не вимагають використання дисконтної ставки, визначеної
з урахуванням ризику, тому труднощі, пов’язані з визначенням правильної
дисконтної ставки, усуваються.
Реальні опціони подібні до фінансових опціонів тим, що компанії, для яких
існують незалежні можливості інвестування, мають право, але жодним чином не
зобов’язані забезпечувати очікувані надходження коштів. Реальний опціон, як і
акціонерний опціон і товарний опціон, забезпечує більш гнучкий метод оцінки
інвестицій у наукові дослідження, ніж традиційний фінансовий аналіз.
Отже, сучасна методика оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів
ґрунтується на концепції зміни вартості грошей в часі й передбачає застосування
таких динамічних показників оцінки ефективності, як чиста поточна вартість, індекс
доходності, внутрішня норма доходності й дисконтований період окупності.
Економічна природа даних показників є такою, що у випадку оцінки ефективності
окремого інвестиційного проекту формується однозначний висновок щодо його
ефективності або неефективності.
Набагато складнішою може виявитися комплексна оцінка ефективності двох або
більшої кількості альтернативних проектів, коли в окремих випадках має місце
конфлікт між показниками, що не дозволяє сформувати на їх підставі однозначний
висновок щодо вибору з цих альтернативних проектів ефективнішого. Відокремлена
проблема конфлікту між динамічними показниками оцінки ефективності
альтернативних інвестиційних проектів потребує додаткових досліджень, які
дозволять підвищити якість обґрунтування інвестиційних рішень.
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РОЛЬ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Фінансові ринки є досить складним, високотехнологічним та нестабільним
середовищем. За своєю природою банківська справа безпосередньо пов’язана з
різноманітними фінансовими ризиками, основними з яких є кредитний та ризик
ліквідності. Як наслідок, стійкість та конкурентоспроможність будь-якої кредитної
організації значною мірою визначається досконалістю системи моніторингу та
управління банківськими ризиками, їх методологією і практикою. Історія банківської
справи наочно демонструє, що неправильна політика у сфері управління основними
видами фінансових ризиків може привести банк до банкрутства. Основні помилки в
управлінні комерційним банком полягають або в недооцінці ролі ризикменеджменту, або в його невірній постановці. І навпаки, правильна оцінка та
коректне управління ризиками дозволяють значно мінімізувати втрати кредитної
організації.
Основна задача управління ризиками полягає у виявленні та запобіганні
можливих несприятливих подій, виявленні джерел та причин їх виникнення,
подальшого усунення ризиків або віднаходження шляхів мінімізації їх наслідків,
створенні методологій управління та оцінки [1, 2].
Провідна роль у забезпеченні життєздатності та конкурентоспроможності
комерційного банку належить усвідомленню важливості ризик-менеджменту.
Керівництво банку несе повну відповідальність за обсяги ризику, прийняті банком,
можливу величину втрат та їх об’єктивну оцінку. Як показує досвід, проблеми
починаються саме через відсутність розуміння ролі контролю ризиків в управлінні
банком. Вищий менеджмент зобов’язаний приділяти особливу увагу запровадженню
процедур ризик-менеджменту.
В основі банківського управління ризиками покладені такі принципи [3]:
– прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести
збитки, їхній кількісний вимір;
– фінансування ризиків, економічне стимулювання їх зменшення;
– відповідальність і обов’язок керівників і співробітників, чіткість політики і
механізмів управління ризиками;
– скоординований контроль ризиків по всіх підрозділах і службах банку,
спостереження за ефективністю процедур управління ризиками.
Комерційним банкам для забезпечення функціонування ефективної системи
ризик-менеджменту необхідно:
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1) розробити внутрішньобанківські документи, що регулюють питання стратегії і
завдання управління ризиками;
2) визначити принципи, методи оцінки та виявлення ризику в якості основи при
постановці пріоритетних стратегій і завдань;
3) забезпечити адекватний захист інтересів інвесторів, депозиторів, банківкореспондентів, клієнтів банку, використовуючи механізми ризик-менеджменту, що
мінімізують ризики;
4) підвищити роль корпоративного управління. Акціонерам доцільніше
планувати і ставити задачі менеджменту по досягненню цільових показників
(зокрема, прибутку) в довгостроковому масштабі, а не за рахунок короткострокових
проектів [4];
5) визначити механізми відповідальності та оцінки результатів діяльності у
відповідності з стратегією управління ризиками і системи контролю;
6) розробити процедури здійснення моніторингу ризиків.
Отже, ефективне функціонування ризик-менеджменту в банку забезпечує
максимальну результативність управління з урахуванням чинників невизначеності,
які можуть як негативно, так і позитивно вплинути на досягнення банком своїх
цілей. Нормально функціонуючий ризик-менеджмент сприяє досягненню фінансової
стійкості комерційного банку та його вартості, зміцненню здатності банку
мінімізувати непередбачені втрати, а також зростанню довіри до нього з боку
контрагентів.
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METHODICAL APPROACH TO CONSIDERATION
OF THE GOVERNMENT BUDGET OPTIMIZATION BASED
ON INCOME AND EXPENDITURE BALANCING
The effective operation of the financial sector is a necessary condition for economic
development. The government budget, in its turn, is one of the most critical components of
an integrated financial system. Since the formation, redistribution and use of a significant
proportion of resources accumulated in the budget is the responsibility of the public
finance sector, a prudent fiscal policy is vital for successful social and economic
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regulation. Optimizing the budget of Ukraine becomes particularly urgent under the tense
economic and fiscal situation, reduced investment attractiveness, increased budget deficit
and public debt. In particular, an important aspect is to ensure the balance of budget
revenues and expenditures, because in the case of deficit (excess of spending over
receipts), the state’s dependence on external borrowing resources increases, thus reducing
the level of financial security and creating unfavorable conditions for the economy. The
optimal structure of incomes and expenditure contributes to macroeconomic stability.
These are defined theoretical approaches to determining the nature of revenues, expenses
and expenditures of the budget, examines the general scheme of control of the state budget,
the basic concepts of balancing the state budget, develops a conceptual scheme of the state
budget optimization based on the balance of income and expenses.
Relevance of the study. Under today’s economic instability and reforms, there is a need
to revise and transform tools for creating and use of budget revenue, as well as the system
for managing budget expenditures. This is evidenced by an increase in the budget deficit,
an increase in the cost of servicing public debt, both external and internal, lowering the
standard of living of the population and stagnation in economic development. In this
context, there is a need to create a well-worked mechanism for optimizing the government
budget.
Consequently, as a result of the analysis of different approaches to the definition of the
«optimization» concept, we give our own definition, according to which, optimization is a
process of improving the efficiency of economic activity or its product through the
development, search and choice of best methods and solutions under existing conditions. If
we consider the concept of optimization in terms of the budget, then we propose a more
specific definition, namely, optimization is a set of measures aimed at achieving a high
level of efficiency in the formation and use of financial resources [1].
As follows from the analysis of the scientists’ approaches to identifying the
«government budget», «optimization» and «fiscal policy» economic categories, we can
provide an integrated scheme of the main elements of the holistic concept «the government
budget optimization» (Figure 1).
A set of measures to achieve a high
level of efficiency in the formation
and use of financial resources

Detailed financial plan for the creation and use of
financial resources for the coming fiscal year to
ensure the performance of tasks and functions
entrusted to the state

Optimization

Government budget

The government budget optimization

The set of measures of public authorities and local governments to optimize and rationalize the
formation of the budget revenue and its effective use in order to create favorable macroeconomic
environment in the country
Budget policy

Figure 1. Using the structural and decomposition approach to the interpretation of the
essence of the «government budget optimization» concept
Note: Compiled by the author.
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Given the Figure 1 results, it should be noted that optimizing the government budget
should be understood as a set of measures to improve the efficient formation and use of the
budget revenue within the framework of budget relations to create a favorable environment
for socio-economic development in the country.
Consequently, an in-depth understanding of the issues raised above allows us to
construct a generalized scheme for managing the government budget (Figure 2).

Managing the
government
budget revenues

A set of decisions and actions of the budget process actors on the
formation of budget funds in order to achieve purposes and perform
tasks assigned to the state.

The government budget
management

Purpose: Government budget
optimization based on balancing its
revenues and expense
Managing the
government
budget
expenditure

A set of decisions and actions of the budget process participant on
the use of budget funds and control of the process in order for the
state to effectively perform its functions in the fiscal year.

Figure 2. Overall control scheme of the government budget
Source: Compiled by the author

The scheme clearly shows that budget management is a set of management processes,
both concerning the revenues of the government budget and its expenditure. Therefore,
while developing a system for government budget optimization, it is necessary to consider
the management of the government budget in an integrated manner.
Conclusions and prospects for further research. As a result of the research, theoretical
approaches covered in Ukrainian and foreign sources regarding the definition of economic
categories «government budget», «optimization», and «fiscal policy» were systematized.
The author’s own vision of these definitions has been formed.
Given the theoretical conceptualization of the government budget optimization, a
structural and decomposition approach to interpreting the essence of the «government
budget optimization» concept was used to construct a comprehensive scheme.
Theoretical approaches to the concepts of the government budget management, its
revenues and expenditures are systematized, and the interpretation of definitions is
supplemented. On the basis of an in-depth analysis of terms, a generalized scheme of the
government budget management was constructed.
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The basic concepts of the government budget balance and methods of its balancing are
considered. The ways to optimize and assess the efficiency of income creation and
expenditure realization of the government budget are considered. Based on the analysis, a
conceptual scheme of the government budget optimization was formed through income and
expenditure balancing [3].
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ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КРЕДОБАНК»
Надзвичайно актуальним у наш час є питання щодо забезпечення фінансової
безпеки банківської системи загалом та її окремих складників, актуалізується
необхідність забезпечення охорони фінансових ресурсів, убезпечення інформації,
майна й персоналу комерційного банку, створення дієвих механізмів фінансового
захисту банківської системи.
Безпека банківської діяльності – стан стійкої життєдіяльності при якому
забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист його
від внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов
функціонування та представляє собою систему заходів, яка забезпечує захищеність
інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх та
внутрішніх загроз [1].
Акціонерне товариство «Кредобанк» – український банк, на 100% належить
найбільшому польському банку PKO Bank Polski і є найбільшою польською
інвестицією в український банківський сектор. Мережа обслуговування Кредобанку
становить 84 відділення у 22х областях України та у Києві [2].
Загалом загрози безпеці банків поділяють на дві великі групи – внутрішні й
зовнішні. До внутрішніх загроз належать фактори, які є частиною внутрішнього
середовища банку або безпосередньо генеруються банком. До зовнішніх належать
загрози, що містять у собі фактори, які є результатом впливу зовнішнього
середовища на банк, зокрема діяльність держави, економічна кон’юнктура в країні та
світі, конкуренти тощо. Розглянемо певні внутрішні та зовнішні загрози банківської
безпеки АТ «Кредобанк».
До внутрішніх загроз банку можна віднести:
– слабке маркетингове дослідження ринку банку;
АТ «Кредобанк» знаходиться на 14 місці з 15 у рейтингу банків з витрат на
маркетинг, витрати складають – 21,8 млн.грн.
– помилки в стратегічному плануванні;
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– висока залежність від акціонерів.
До зовнішніх загроз банку слід віднести:
– коливання облікової ставки, у 2017 році понизилась з 22% до 12,5% , у 2018 –
18%, 2019 – 11%;
– коливання рівня інфляції 2017-113,7; 2018-109,8; 2019-104,1[3];
– військові конфлікти на Сході України;
– хакерська атака, що відбулася 7 червня 2017 року;
– низький рівень інвестиційної умови активності;
Виходячи з наведеного вище можна вважати, що проблема внутрішніх та
зовнішніх загроз банківської безпеки є актуальним питанням, а банківська діяльність
є досить ризикованою. Необхідною умовою є побудова ефективно діючої системи
фінансової безпеки банків як окремо взятого банку, так і банківської системи в
цілому. А з урахуванням ключової ролі безпеки банківської системи в комплексі
безпеки країни дане завдання можна визначити як першочергове [4].
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗГОТІВКОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
Загалом готівка в економічній системі використовується з метою
обслуговування:
– кругообігу товарів, робіт та послуг;
– розрахунків, не пов’язаних безпосередньо з рухом товарів, робіт та послуг, а
саме: розрахунків з виплати заробітної плати, премій, пенсій, страхових
відшкодувань за договорами страхування, оплати цінних паперів та виплат прибутку
по них, тощо.
В цілому, Україна належить до групи країн із високим показником рівня готівки
в економіці, потреба в якій формувалася протягом усіх років незалежності країни. У
державі створено розвинену інфраструктуру, орієнтовану на отримання готівки та
проведення операцій з нею, але існує значний відрив від інших країн світу в
технологіях і засобах безготівкових розрахунків.
Однак, правління НБУ рішенням від 11.08.2016 №207-рш затвердило Концепцію
організації готівкового обігу в Україні. Концепція передбачає перехід від частково
контрольованої моделі організації готівкового обігу, що є зараз в Україні, на
делеговану модель, суть якої полягає в тому, що Національний банк передає частину
функцій, які сьогодні виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам та
компаніям Cash-in-Transit (СІТ компанії), що передбачається, знизить частку
готівкового обігу на користь безготівкового. Зазначена модель застосовується у
Великобританії, Бразилії, Нідерландах, Фінляндії та Швеції.
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Останнє десятиріччя характеризується появою інноваційних продуктів для
здійснення платежів, чому певною мірою сприяють науково-технічний прогрес і
розвиток фінансового ринку. Безпека без ідентифікації може бути легко реалізована
за допомогою електронного платіжного засобу на пред’явника, саме тому
дослідження перспектив поширення використання електронних грошей в Україні є
сьогодні досить актуальним.
Нині, електронні гроші всіх відомих сьогодні систем є наперед оплаченими і,
таким чином, тісно пов’язаними з грошима центральних банків, Саме передоплата
традиційними грошима є передумовою для запису на технічному пристрої
користувача грошової вимоги до емітента у вигляді електронних грошей. Ця
грошова вимога, (або зобов’язання емітента погасити пред’явнику електронні гроші
традиційними грошима) і використовується для придбання товарів чи послуг у
торговців. Після цього( у випадку з торговцем) або ще до цього (у випадку із
споживачем) грошова вимога може пред’являтися безпосередньо емітенту або
уповноваженій ним установі для погашення і виплати пред’явнику традиційних
грошей. [1, с.13]
Саме поняття «електронні гроші» визначається як:
– одиниці вартості, які зберігаються на елеронному пристрої, приймаються як
засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовими зобов’язаннями емітента
[2, 3].
– умовна назва грошових засобів, коштів, які використовуються їх власниками в
електронній системі банківських послуг, для безготівкових платежів і розрахунків
через СЕП (системи електронних платежів) [5, с. 226].
– цифрова готівка в електронній формі, яка використовується в мережевих
розрахунках та являє собою електронні купюри у вигляді сукупності двоїчних кодів,
існуючих в тому чи іншому носії [6, с. 1110].
За останні роки частка безготівкових розрахунків зростає, так за даними НБУ
зараз частка безготівкових розрахунків на ринку України становить більш ніж 50%, а
до кінця 2020 року цей показник планують збільшити до 55% [4].
Також слід згадати що ситуація яка зараз склалася в нашій країні також сильно
сприяє до поширення безготівкових розрахунків.
Висновком цього є те, що електронні гроші є дуже зручним засобом для
здійснення миттєвих платежів, у тому числі мікроплатежів, які можуть становити
лише кілька гривень. Електронні гроші значно полегшують життя, оскільки з їх
допомогою можна здійснювати миттєві перекази грошей на будьякий рахунок і
легко простежити за своїм фінансовим станом і кількістю заощаджень, які
залишилися на рахунку. Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в
Україні важливим є застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з
одного боку, на підтримку їхнього розвитку, а з іншого – на запобігання їх
використанню з метою ухилення від оподаткування та контролю.
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Відсутність належного управлінського контролю за фінансово-економічним
станом організацій або неналежне його проведення на сьогодні є однією з основних
причин поширення негативних явищ в економічній діяльності підприємств та
організацій, наслідком яких може бути їх банкрутство. Тому перед менеджментом
постає завдання об’єктивної оцінки ефективності діяльності різних організацій. Між
тим підходи до оцінювання ефективності на підприємствах та у банках мають свої
відмінності, що обумовлює актуальність розгляду даного питання.
З точки зору менеджменту, процес здійснення оцінки ефективності діяльності
будь-якої організації є подібним. Його можна умовно поділитися на три частини
(підготовчу, основну та заключну), які, в свою чергу складають наступні основні
етапи: конкретизація направленості оцінки, збору інформації про діяльність
організації, вибір методики оцінки, аналізу і обробки всієї ї офіційної фінансової
інформації та оформлення результатів і висновків у звіти для пошуку шляхів
подолання виявлених недоліків, які є перешкодою ефективному функціонуванню
організації (рис. 1).
Етап 1. Формування мети та напрямів здійснення оцінки ефективності
діяльності організації.
Етап 2. Пошук інформації про діяльність організації та факторів впливу
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Етап 3. Вибір методів та підходів до з проведення оцінки ефективності
діяльності організації.
Етап 4. Здійснення оцінки ефективності діяльності організації за
сформованим планом на основі аналізу фінансової звітності організації.

Етап 5. Впорядкування та систематизація значень показників, отриманих у
результаті оцінки, пошук недоліків та пропозицій щодо їх усунення.

Рис. 1. Процес проведення оцінки ефективності діяльності організації (підприємства)
Джерело: складено на основі [1]

Оскільки підприємства та банки мають різні складові ефективності в залежності
від цілеспрямованості даних організацій, то розбіжності проявляються на третьому
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етапі оцінки. Підприємства, як організації, що функціонують в основному задля
одержання якнайбільшого прибутку з якнайменшою сумою витрат ресурсів,
затрачених для здійснення певної діяльності, у якості основних складових оцінки
ефективності досліджують наступні: фінансовий стан підприємства, його фінансову
стійкість, структуру активів, сильні і слабкі сторони підприємства в ситуації
поліпшення його прибутковості (табл. 1). При чому фінансовий стан розглядають як
узагальнену оцінку і включають до нього оцінку прибутковості та наявності
належного рівня коштів для функціонування підприємства. Фінансову стійкість
підприємства характеризують показниками платоспроможності та ліквідності.
Аналіз активів проводиться з огляду на їх структуру, рентабельність та динаміку
фактичних і планових показників зміни активів.
Таблиця 1
Елементи оцінки ефективності діяльності підприємства
Елемент
оцінювання
Фінансовий
стан
підприємства
Фінансова
стійкість
підприємства

Мета оцінювання елементу

Проведення аналізу значень показників діяльності підприємства задля виявлення
здатності підтримувати стабільність належного фінансування його діяльності у
досліджуваному періоді та у майбутньому[2].
Здійснення аналізу значень показників діяльності підприємства, які здатні зберегти
належний рівень всіх показників діяльності підприємства та створити можливості
до їх розвитку незважаючи на вплив чинників на них внутрішнього чи зовнішнього
середовища[3].
Активи
Оцінюється з метою аналізу структури активів, повноти та раціональності
підприємства використання і розподілу фінансових ресурсів[4].
SWOT-аналіз Проводиться з метою виявлення факторів найбільшого впливу на розвиток
підприємства та виділення з них тих, що являють сильні або слабкі сторони
підприємства у забезпеченні його цілей.
Джерело: складено на основі [2], [3], [4]

Банки є іншим видом організацій, а саме – ними вважаються фінансові установи,
що здійснюють ліцензовану діяльність пов’язану з обігом грошей, їх розподілом,
обміном та формуванням грошових потоків. Відповідно до цілеспрямованості
банківських установ основними елементами оцінки ефективності їх діяльності як
правило виступають надійність, прибутковість, та якість активів (табл. 2).
Таблиця 2
Елементи оцінки ефективності діяльності банку
Елемент
оцінювання
Надійність

Мета оцінки елементу

Оцінюється з метою виявлення ступеню кредитного ризику, швидкості виконання
організацією своїх платежів шляхом розрахунку миттєвої та нормативної
ліквідності.
Прибутковість Проведення аналізу рентабельності капіталу та активів банківської установи задля
визначення ступеню ефективності використання та управління активами і
капіталом даної організації, а також здійснення аналізу рівня затрат відносно
доходів та здатність банку одержувати процентний дохід або ступінь вже
отриманого процентного доходу шляхом розрахунку таких показників як чиста
процентна маржа та чистий СПРЕД.
Якість активів Оцінка проводиться з метою виявлення ступеню залежності банківської установи
та
структури від суми коштів фізичних осіб та аналізу рівня дохідності й ліквідності активів.
балансу
Джерело: сформовано на основі [5]

Що стосується SWOT-аналізу, який широко використовують при оцінці
ефективності діяльності підприємств, в банківській практиці його зазвичай не
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застосовують. Між тим він може виступати дієвим інструментом систематизації та
впорядкування отриманої в результаті оцінки інформації, сприяти спрощенню
процедури виокремлення напрямів поліпшення ефективності діяльності банківських
установ.
Можна стверджувати, що основні розбіжності в процесі оцінки ефективності
діяльності підприємств та банківських установ полягають в підходах до її виконання,
які обираються відносно мети діяльності організації. Оцінкою банківської
прибутковості забезпечується виявлення рівня можливості організації управляти та
розподіляти свій капітал так, щоб він виступав гарантом розвитку та підтримки
стабільності функціонування організації. Ліквідність банків передбачає здатність
організації виконувати покладені на неї функції, а саме забезпечення своєчасність
виконання своїх зобов’язань перед клієнтами. При аналізі активів відмінності
проявляються в оцінці їх структури, оскільки акцентується увага на долі вкладів
фізичних осіб у загальній сумі активів та загалом структура активів розглядається
докладніше, через знаходження часток високоліквідних, ліквідних, чистих та
робочих активів.
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ВПЛИВ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ:
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ВИСНОВКІВ ТА
ЕМПІРИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основоположником сучасної теорії економічного зростання, у якій кінцевий
продукт виробляється з використанням двох факторів виробництва – капітальних
потужностей і робочої сили, є Р. Солоу. Модель Солоу описує накопичення
капітальних потужностей в економіці, що виробляє продукт Y, частина якого (s)
заощаджується, а решта (1-s) – споживається. Оскільки робоча сила (як один з двох
факторів виробництва) є обмеженою, то економічне зростання можливе тільки за
рахунок нарощування капітальних потужностей, що відбувається за рахунок
інвестування заощаджень (s). Однак, такі інвестиції не можуть сприяти
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довгостроковому економічному зростанню: кожна додаткова одиниця капітальних
потужностей приносить менший додатковий продукт, ніж попередня, за умови що
робоча сила обмежена – діє закон спадної віддачі від капіталу. Таким чином, при
нарощуванні виробничих потужностей економіка зростає, але «затухаючими»
темпами. Враховуючи зношування капіталу, яке потрібно постійно відновлювати за
рахунок інвестицій (s), настає така ситуація, коли всі інвестиції йдуть на відновлення
всього запасу потужностей і їх приріст зупиняється.
Модель Солоу на практиці пояснює, чому багато країн, що розвиваються,
зростають швидшими темпами, ніж розвинуті країни. У країнах, що розвиваються,
вдосталь робочої сили, тому додаткові капітальні потужності мають вищу віддачу, а
витрати на відтворення капіталу на перших етапах відносно незначні.
Базуючись на моделі Солоу у такому вигляді, можна зробити висновок, що з
часом економічне зростання у всіх країнах повинне зупинитися. Щоб пояснити, чому
цього не відбувається, Р. Солоу додав до моделі технічний прогрес таким чином,
щоб він «домножував» робочу силу: по мірі технічного прогресу, незмінна кількість
робочої сили може працювати з більшою кількістю капіталу. Технічний прогрес
дозволяє уникнути проблеми спадного граничного продукту і продовжувати
інвестувати в новий капітал.
Освіту як найважливішу силу, що призводить до технічного прогресу в
економіці, визначив Р. Лукас у своїй неокласичній моделі економічного зростання.
Модель Лукаса показала, що формування людського капіталу може пояснити як
відмінності в продуктивності праці, так і загальний рівень технічного прогресу в
економіці. Його модель дозволяє імітувати особливості поведінки і рішень
економічних агентів в реальному світі. В центрі моделі Лукаса – система із заданим
темпом приросту населення, на яку не впливають ніякі зовнішні фактори.
Порівняльні переваги, які диктують структуру виробництва в країні, з часом
посилюються за рахунок накопичення людського капіталу, тому в довгостроковій
перспективі зростання може бути стійким тільки у випадку безграничного зростання
людського капіталу.
Найважливіші емпіричні висновки для формування політики бюджетного
фінансування різних рівнів освіти одержано в межах шумпетеріанської теорії
економічного зростання (модель Агійона-Хоуітта). Зокрема, Ф. Агійон та П. Хоуітт
зробили висновок, що дані щодо загального запасу людського капіталу не є
достатньою підставою для прогнозування темпів економічного росту в країнах.
Необхідно володіти даними щодо структури людського капіталу: у розрізі знань,
умінь і навичок, якими володіють працівники, а також інформацією щодо
віддаленості країн від світової технологічної границі, зокрема для здійснення
прогнозів росту. Під віддаленістю країни с від світової технологічної границі
розуміється відношення показника загальної факторної продуктивності галузі і
країни с в момент часу t до найбільшого значення цього показника для галузі і в
момент часу t певної з країн у відповідній вибірці [1,c.40]. У моделі АгійонаХоуітта виробники, які винаходять нову технологію, не тільки підвищують
загальний технологічний рівень в економіці, але й витісняють з ринку виробників
морально застарілих товарів. Дослідження Ф. Агійона і П. Хоуітта дозволили
отримати ряд важливих прикладних висновків для економічної політки. Вони
здебільшого базуються на тому, що до процесу інновацій у виробників можуть
бути різні підходи: або створення принципово нової технології, або
імітація/копіювання існуючої. На думку авторів теорії, це залежить від положення
країни відносно світового технологічного рівня (технологічної границі). Так,
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країни, які знаходяться на кривій змушені винаходити принципово нові технології,
тоді як країни, що розвиваються, можуть навчитись виробляти те, що уже
виробляється розвинутими країнами і тим самим суттєво підвищити свою
продуктивність. Важливий висновок Ф. Агійона і П. Хоуітта стосується освітньої
політики країн. Зокрема, копіювання існуючих технологій і створення принципово
нових потребує різних знань, умінь та навичок: для копіювання важливого
значення має розвиток середньої та прикладної інженерної освіти, тоді як для
винаходів важливо розвивати фундаментальну науку [2].
Більшість сучасних досліджень доводять позитивний вплив кількісних
показників освіти на економічне зростання. Так, у дослідженні Ж. Ванденбуше,
Ф. Агійона та К. Мегіра [3] обґрунтовано, що освіта відіграє важливу роль у
забезпеченні досліджень та розробок і поширенні технологій; причому початкові
рівні освіти важливіші для застосування практики наслідування технологій, а вища
освіта необхідна для інновацій.
Крім того, важливим висновком емпіричних досліджень є наявність зворотного
причинно-наслідкового зв’язку: вищі темпи економічного зростання призводять до
росту кількісних показників освіти [4].
З-поміж факторів економічного зростання важливими є й інституційні рамки
економіки [5, 6]. Різниці в темпах та навіть траєкторіях економічного зростання у
різних країнах обумовлені тим, що у них побудовано різні інститути, одні з яких
сприяють зростанню (інклюзивні інститути), а інші – пригнічують його
(екстрактивні інститути).
Незважаючи на те, що підсумки емпіричних досліджень дозволяють
обґрунтувати достатньо однозначну відповідь щодо позитивного впливу державних
освітніх видатків на економічне зростання, все ж результати досліджень містять
певні уточнення. Так, у дослідженні К. Сала-і-Мартін, Ж. Доппельхофера і
Р. Міллера в регресіях економічного зростання, побудованих на вибірці з 88 країн, з
67 пояснюючими змінними, найбільш стійким фактором, що впливає на зростання
ВВП на душу населення у період 1960 – 1996 рр., виявилася початкова освіта [7]. У
роботі А. Крюгера і М. Ліндалля обґрунтовано, що освіта статистично значима і
позитивно пов’язана з економічним зростанням, але тільки для країн з найнижчим
рівнем освіти [8].
Обсяг знань та рівень кваліфікації, отримані за один рік навчання, залежать від
ефективності системи освіти: якості навчання, освітньої інфраструктури, навчальної
програми тощо. Таким чином, більш глибоким освітнім індикатором для визначення
впливу освіти на економічне зростання є чисельність учнів, які дійсно навчались,
перебуваючи у закладах освіти, порівняно зі стандартним показником чисельності
учнів в освітніх закладах. Так, Е. Ханушек і Д.Кімко [9], використовуючи дані
міжнародних тестів успішності учнів 1991 р. як якісний індикатор освіти,
обґрунтували статистично і економічно значущий позитивний вплив якості освіти на
економічне зростання в 1960-90 рр., який виявився значно більшим, ніж зв’язок між
кількісними індикаторами освіти та економічним зростанням.
Одним із ключових факторів, які обмежують збільшення продуктивності, є
невідповідність навичок робочої сили («відрив знань», брак кваліфікованих кадрів)
(англ. skill gaps). Під невідповідністю навичок мається на увазі розрив між
навичками, якими володіють працівники фірми, та навичками, потрібними фірмам
для досягнення їхніх бізнес-цілей. Незважаючи на світову тенденцію зростання
чисельності осіб з вищою освітою, серед них високий показник безробітних, зокрема
у країнах, що розвиваються. За висновками Світового банку, працевлаштування у
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країнах, що розвиваються, стримується невідповідністю навичок робочої сили.
Таким чином, у той час, як освіта в країнах, що розвиваються, значною мірою
фінансується за рахунок бюджету, одержані знання, навички і вміння виявляються
не затребуваними на ринку праці. Невідповідність одержаних знань потребам
реального сектору у країнах, що розвиваються, не лише створює надлишкове
навантаження на бюджет та негативно впливає на стійкість системи державних
фінансів, але і перешкоджає економічному зростанню – через зниження
продуктивності праці майбутніх працівників.
З метою формування рекомендацій у сфері освітньої політики, направлених на
зменшення негативного впливу «відриву знань» на економіку, подальшим кроком
визначено дослідження та узагальнення причин низьких кількісних і якісних
показників освіти.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Вагомою складовою економічної політики держави є її фінансова політика, яка є
це сукупністю заходів держави з формування фінансових ресурсів, їх розподілу та
використання на основі фінансового законодавства країни. За допомогою фінансової
політики здійснюється багатосторонній регулюючий вплив на процес розширеного
відтворення. Фінансова політика є важливим чинником реалізації функцій держави,
пов’язаних з управлінням економікою, покращенням добробуту населення
підвищенням ефективності розвитку національного виробництва. Важливою метою
фінансової політики є підвищення рівня суспільного добробуту шляхом
оптимального розподілу валового внутрішнього продукту між соціальними групами
населення, галузями економіки. Здійснюючи регулювання соціально економічними
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процесами, держава за допомогою інструментів фінансової політики спроможна
сприяти створенню умов для розвитку вагомих напрямів економіки, інвестиційноінноваційної діяльності. Нині питанням формування ефективної фінансової політики
держави, вибору стратегічної моделі соціально-економічного розвитку країни,
проблемам функціонування окремих складових фінансової політики присвячено
багато наукових досліджень. Значення фінансової політики виявляється у
стимулюванні зростання виробництва, раціональному розміщенні продуктивних сил
по країни, підвищенні зацікавленості територій в розвитку економіки [1].
Держава відіграє провідну роль у стимулюванні соціально-економічного
розвитку. Фінансова політика є однією з найбільш вагомих складових системи
державного регулювання, основою реалізації впливу держави на економічні процеси.
На різних етапах становлення світової фінансової системи ступінь впливу
державного регулювання на темпи економічного зростання був різним, що
обумовлювалось обраною моделлю соціально-економічного розвитку країни,
пріоритетами економічної політики, дієвістю фінансово-інституційних механізмів.
Фінансова політика як складова інституційного розвитку економіки, полягає у
використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів
фінансово-економічного регулювання у взаємозв’язку з стратегічними пріоритетами
розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого,
довгострокового розвитку національної економіки, що надасть можливість посилити
дієвість трансформації економіки. Принципи фінансової політики, на основі яких
вона ґрунтується належать сприяння розвитку виробництва, підтримання
підприємницької активності й підвищення рівня зайнятості населення. Формування
та використання фінансових ресурсів на забезпечення соціальних гарантій
населення, обсяг яких визначає рівень перерозподілу валового внутрішнього
продукту через бюджетну систему. Фінансова політика поділяється на фінансову
стратегію і фінансову тактику. Фінансова стратегія є довготривалим курсом
фінансової політики, що розрахований на перспективу і передбачає вирішення
масштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією ,
пропорціями розподілу фінансових ресурсів [2].
Спрямованість фінансової стратегії визначається відповідними завданнями
розвитку суспільства на певному етапі розвитку. В умовах економічної рецесії
основним завданням є фінансове забезпечення макроекономічної стабілізації, в
умовах економічного розвитку вагомим є досягнення належних темпів зростання
валового внутрішнього продукту. Водночас, за будь-яких умов основою фінансової
стратегії є забезпечення потреб економіки фінансовими ресурсами і створення
достатніх стимулів для ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова
стратегія орієнтована на певну модель фінансових відносин у суспільстві. Фінансова
тактика спрямована на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства
шляхом удосконалення фінансових відносин, структурування фінансових ресурсів.
Фінансова тактика передбачає вирішення завдань поточного періоду. Фінансова
стратегія і фінансова тактика тісно взаємопов’язані. Зазначена стратегія визначає
суть і напрями фінансової тактики. Фінансова політика, яка ґрунтується на поєднанні
і взаємоузгодженості стратегії і тактики, їх єдності і підпорядкованості може бути
успішною.
Інституційні перетворення соціально-економічної моделі розвитку суспільства
обумовлюють необхідність посилення дієвості фінансової політики. Фінансове
забезпечення економічного розвитку країни має ґрунтуватися на використанні
сукупності заходів виваженої бюджетної політики, грошово-кредитного регулювання.
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Фінансова політика має адаптивно реагувати на економічну циклічність за необхідності
досягнення зростання реального валового внутрішнього продукту. Вагомого значення
набувають питання подальшого розвитку перспективного бюджетного планування.
Доцільним є реалізація системних заходів у сфері бюджетно-податкового регулювання
з урахуванням принципів субсидіарності, прозорості та збалансованості, що сприятиме
підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Формування фінансової
політики країни має ґрунтуватися на дотриманні системи принципів, які забезпечують її
соціальну спрямованість. Функціональна дієвість інституційних фінансових механізмів
обумовлюється характером взаємозв’язку із завданнями сталого розвитку
суспільства [3].
Державна фінансова політика на загальнодержавному та місцевому рівні в
умовах динамізму соціально-економічного середовища формується для сприяння
стабілізації соціально-економічного розвитку суспільства. Фінансова політика має
досліджуватись як вагома складова системи економічного регулювання, підвищення
дієвості бюджетної та монетарної політики сприятиме посиленню результативності
структурних змін економіки. В умовах трансформаційних перетворень посилюється
необхідність стимулювання інвестиційної активності, вдосконалення механізму
державного фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни.
Відновлення темпів росту валового внутрішнього продукту є необхідним для
вирішення нагальних суспільно-економічних проблем країни та підвищення її
міжнародної конкурентоспроможності. Вагомим завданням фінансової політики є
забезпечення економічної та соціальної стабільності шляхом створення відповідних
умов для довгострокового економічного зростання. Фінансова політика є складовою
економічної політики держави, яка в свою чергу впливає на суспільний розвиток
держави.
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ІНФЛЯЦІЯ: УКРАЇНА ТА НІМЕЧЧИНА

Інфляція є загрозливим та шкідливим процесом для будь-якої національної
економіки. Вона негативно впливає на всі напрями суспільного життя, заважає
довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню, знижує вартість результатів
праці та заощаджень фізичних та юридичних осіб. Високий рівень інфляції нищить
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грошову систему, що пришвидшує відтік фінансових ресурсів у торговопосередницькі операції, зумовлює витіснення національної валюти іноземною у
внутрішньому обігу, послаблює можливості фінансування державного бюджету.
Проблема інфляції є однією з найважливіших проблем в економічній науці, тому що
її показники та соціально-економічні наслідки відіграють головну роль в оцінці
економічної безпеки країни та світового господарства.
Метою дослідження виступають особливості розвитку інфляції в Україні
Проблеми розвитку інфляційних процесів, їх угрупованням та можливими
шляхами їх вирішення присвятили праці як закордонні, так і українські вчені.
Теоретичну основу вивчення інфляції становлять праці Дж. М. Кейнса та
М. Фрідмана, А. С. Гальчинського, М. І. Савлука, П. В. Круш та ін. Але сталий
розвиток економіки країни вимагає постійного дослідження інфляційних процесів,
оскільки для кожного національного господарства притаманні свої особливості
інфляції.
Будь-яка держава протягом останніх десятиліть тією чи іншою мірою зазнала
втрат від інфляції, наслідки від якої досить спричинюють економічну і соціальну
напруженість у суспільстві. Розглянемо інфляційні процеси в країнах Єврозони та
Україні для виявлення специфічних рис та особливостей розвитку інфляції.
Інфляція в Єврозоні, як і в усьому Європейському Союзі, розраховується на
основі гармонізованого індексу споживчих цін на товари та послуги, більш
конкретно – індексу споживчих цін на товари та послуги валютного союзу [1]. Цей
індекс розраховується однаковим методом у всіх країнах Єврозони, використовуючи
єдиний набір визначень, а також список товарів і послуг. Єврозона – економічний і
валютний союз 19 країн Європейського Союзу, які використовують єдину валюту –
євро. Рівень інфляції у Німеччині, як країни Єврозони наведено на рис.1.
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Рис. 1. Показник інфляції в Німеччині

Джерело: побудовано за даними [1]

Інфляція в Німеччині протягом 2013-2019 рр. спостерігалась в межах 2%, що
свідчить про помірна інфляцію (коли ціни зростають повільно – до 10 % за рік).
Такий вид інфляції оптимальний для суспільства і держави варіант. Зберігається
вартість грошей, контракти підписуються в номінальних цінах. Економічна теорія
таку інфляцію розглядає як найкращу, оскільки вона йде за рахунок оновлюваності
асортименту, вона дає можливість коригувати ціни, що змінюються умовами попиту
і пропозиції. Ця інфляція керована, оскільки її можна регулювати [2, с. 20].
Однозначно визначити вид інфляції в Україні протягом 2013-2019 рр. неможна
(рис. 2).
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Рис. 2. Показник інфляції в Україні

Джерело: побудовано за даними [3]

Проаналізувавши ці дані, можна сказати, що:
– інфляція була помірною в такі роки, як 2013 р.; 2018 – 2019 рр.;
– галопуючою (стрибкоподібною) – зростання цін від 10-20 до 50 – 200%.
Причинами високої інфляції у 2014 році були: знецінення гривні через
некоректну політику Національного банку; фундаментальні зрушення в економіці
країни; нестабільна ситуація в країні та війна на сході спровокували непередбачені
витрати на антитерористичну операцію; відтік капіталу, промислові регіони, такі як
Донецький та Луганський, не приносили прибутку; значний відплив депозитів з
банків. Найвища інфляція була у 2015 році. Тоді ціни зросли майже у 1,5 рази. Це
сталось насамперед через збільшення тарифів на житлово-комунальне
обслуговування та цін на паливо [4].
Збільшення цін сповільнилось у 2016 р. в першу чергу через збільшення урожаю
та продовольче ембарго Росії. Це спричинило збільшення пропозиції товарів на
національному ринку. Торгові санкції РФ щодо Туреччини призвели до зменшення
цін на певну турецьку продукцію. У 2017 р. зменшення показників інфляції
припинилося. Це пов’язано із збільшенням ціни на сировину, погіршенням
інфляційних сподівань та збільшенням мінімальної заробітної плати [5].
Сповільнення інфляції до 4,1% забезпечило Україні вихід із ТОП-50 країн світу
за темпами зростання споживчих цін. Після оголошення показника інфляції за
грудень Україна опинилася на 51-му місці у світі за темпами офіційного зростання
споживчих цін (якщо порівнювати з груднем 2018 року). Ще у 2015-му Україна була
другою країною світу за темпами зростання цін.
Отже, питання інфляції в Україні стоїть дуже гостро. Це дуже складний та
нестабільний процес, який має негативний вплив на економіку держави. Що ж
стосується країн Європи, то там інфляція знаходиться на відносно однаковому рівні і
їй не властиві нестабільність та «стрибки».
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Інвестиційний ринок представляє собою ринок, на якому об’єктами купівліпродажу виступають різноманітні інвестиційні товари та інструменти, а також
інвестиційні послуги, що забезпечують процес реального і фінансового
інвестування. Інвестиційний ринок є надзвичайно складною системою, в якій
обертаються багатоманітні товари та інструменти, що забезпечують інвестиційний
попит усіх видів інвесторів.
Інвестиційна діяльність невід’ємно пов’язана з оцінкою стану і прогнозуванням
інвестиційного ринку. Активність інвестиційного ринку, взаємовідносини його
окремих елементів визначаються за допомогою ринкової кон’юнктури. Завдання
кон’юнктури це прогнозування та визначення тенденцій факторів, які формують
інвестиційний клімат та впливають на стан інвестиційного ринку у перспективі. Слід
враховувати те, що перебіг, характер, інтенсивність та ефективність управління
інвестиційною діяльністю багато в чому залежить від інвестиційного клімату
країни [1, с. 162]. Позитивний інвестиційний клімат виконує, насамперед, захисну
функцію стосовно прав інвестора, застерігає від непередбачених втрат капіталу.
На сьогоднішній день однією з головних проблем інвестиційного ринку України
виступає низька віддача від інвестицій та їх неефективний розподіл. Як наслідок, є
неможливість нарощування інвестиційного потенціалу. Далі наведемо перелік
загальних проблем інвестиційного ринку в Україні:
– недосконалість регулюючого органу;
– некоординована інвестиційна політика держави;
– низька дієздатність та неспроможність банківсько-кредитної системи
акумулювати достатньо високий інвестиційний потенціал населення;
– низький рівень капіталізації прибутків підприємств та відсутність економічних
та (податкових) стимулів для інвестування;
– безсистемне використання амортизаційних фондів;
– обмеженість державних підприємств, що підлягають приватизації, і в яких
зацікавлені потенційні інвестори;
– низький рівень торговельної активності на вітчизняному ринку акцій,
контрольні пакети акцій належать великим власникам, які не зацікавлені у
додаткових їх випусках;
– складність податкової системи та суттєве податкове навантаження;
– великі обсяги тіньового бізнесу, котрий являється основним джерелом
нелегального накопичення та вивезення капіталу.
Європейський банк реконструкції та розвитку відмічає, що іноземні інвестиції
позначаються на ефективності економіки шляхом впливу на зайнятість та
ефективність діяльності підприємств. Щорічно Європейською Бізнес Асоціацією
(ЄБА) проводиться оцінка інвестиційного клімату [2]. Методологія дослідження
включає в себе опитування, яке включає 5 основних питань на які відповідають
більше ніж ста керівників найбільших компаній. Для оцінки результатів ЄБА
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використовує шкалу Лайкерта, яка має 5 градацій, де: 1–негативно, 3 – нейтрально,
5 – позитивно.
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Джерело: [3]

Зміну інвестиційного клімату найбільш наочно демонструє динаміка ІІП, яка
вважається індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни. Спираючись на
наведену статистику можемо стверджувати що, активність іноземних інвесторів в
Україні незначна. На кінець 2019 року, індекс ІІП дорівнює 2,95 балу та перебуває у
негативній площині. Зміни, які сприяли відновленню росту ІІП в країні, після
падіння з 3,10 балів у першій половині 2018 р. до 2,85 у першій половині 2019
інвестори зазначають: лібералізація валютного законодавства, стабілізація
національної валюти, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ [3].
Основні зміни які дозволять закріпитися у позитивній площині та продовжити
ріст ІІП:
– Встановлення політичної стабільності та покращення справ у боротьбі з
корупцією;
– Звернути увагу на проблеми врегулювання державного боргу;
– Прийняття Земельної та Судової реформ;
– Вдосконалення інфраструктури;
– Пониження адміністративного тиску на бізнес;
– Забезпечити захист прав інтелектуальної власності;
– Своєчасне відшкодування ПДВ та прозоре податкове законодавство;
– Поліпшення бізнес-іміджу України.
Через перелічені проблеми інвестиційного ринку, сьогодні неможливо
стверджувати про інвестиційну привабливість України та ефективність залучення
іноземних інвестицій у національну економіку. Світовий досвід свідчить, що країни,
які розвиваються, не в змозі самостійно вийти з економічної кризи без залучення й
ефективного використання іноземних інвестицій. Варто пам’ятати, що чим менше
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імідж країни відповідає очікуванням інвестора, тим нижче оцінюється інвестиційний
клімат і тим на більші поступки мусить погоджуватися держава для залучення
капіталів.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
В умовах розбудови соціальноорієнтованої економіки, де найбільш ефективним
та потенційним фактором виробництва є людський капітал, а основною метою
функціонування економіки стає повноцінний розвиток людського суспільства, все
більшого значення набуває питання захисту здоров’я і життя людини, підтримання
умов нормальної життєдіяльності. На жаль, в Україні соціальній складовій
економічного розвитку приділяється недостатньо уваги, що призводить до зниження
життєвого рівня населення та уповільнення темпів економічного зростання тим паче
під час сучасної пандемії covid 19. Ефективним рішенням цієї проблеми може стати
повноцінна система страхування життя, яке дасть змогу захистити особу або її
родину (особливо родини лікарів, які найбільш уражені від цієї хвороби) від
економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та створить підґрунтя
для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі дожиття до обумовленого у
страховому договорі віку.
Метою статті є дослідження сутності страхування життя; визначення основних
елементів, що формують структуру цього страхового продукту; встановлення
актуальності та необхідності розвитку страхування життя в Україні особливо в
умовах карантину.
Перш за все необхідно визначити сутність страхування життя, дослідити склад і
структуру цього напряму страхування, його місце у загальній системі страхування.
Законодавче регулювання відносин між страховиком і страхувальником у сфері
страхування життя відбувається на підставі Закону України «Про страхування» від 7
березня 1996 року № 85/96-вр з урахуванням останніх коригувань від 1 січня 2017
року [5]. Нині у страховій сфері розрізняють ризикове, накопичувальне та змішане
страхування життя. Сутність ризикового страхування життя полягає в тому, що
страхові виплати сплачуються страховиком у разі смерті або втрати працездатності
застрахованої особи. Відмінною рисою накопичувального страхування життя є те,
що страхова сума виплачується страхувальнику за дожиття ним до зазначеного
терміну або у разі смерті застрахованої особи його спадкоємцям. Змішане
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страхування життя поєднує в собі риси ризикового та накопичувального
страхування, а також може включати страхування від нещасних випадків [4; 5; 6].
Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох
соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після
досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний
випадок чи хворобу. На Заході виплати за довгостроковими договорами страхування
складають основу доходу громадян пенсійного віку.
Існують такі види страхування життя: страхування на дожиття застрахованої
особи до зазначеного в договорі віку з одноразовою виплатою капіталу, страхування
життя на випадок смерті, змішане страхування життя, страхування дітей до вступу
до шлюбу, страхування життя з виплатою ануїтету (пенсійне страхування),
довгострокове страхування життя працівників підприємств установ за рахунок
коштів роботодавців, страхування життя позичальника кредиту та ін.
Базовим видом страхування життя є змішане страхування життя. Цей вид
страхування в країнах з розвинутою ринковою економікою має значну підтримку з
боку держави, бо значно зменшує кількість людей, що потребують соціальної
допомоги. В той же час компанії працюють на економіку країни. Власне західні
експерти стверджують, що активи таких компаній є основним джерелом
довгострокового інвестування тільки при умові, що надходження від
довгострокового страхування складають від 40 до 80 % обсягу страхового ринку.
В Україні поки що доля страхування життя становить приблизно 1 % від всього
обсягу ринку. Це невеликий, але вже непоганий показник якщо
враховувати інфляціяю та низький рівень життя більшості населення [2].
Страхування життя має низку характерних особливостей, які вирізняють його
серед інших видів страхування: 1) людське життя не має вартісної (грошової) оцінки;
це означає, що за даним видом страхування неможливо визначити величину збитку,
зумовленого настанням страхового випадку; саме ця обставина зумовлює інші
особливості; 2) у страхуванні життя беруть участь одразу чотири суб’єкти, такі як
страховик, страхувальник, застрахована особа та бенефіціар (вигодонабувач); 3)
неможливість визначити в грошовому вимірі втрати, пов’язані з життям, зумовлює
своєрідний підхід до визначення страхової суми та страхового тарифу (премії,
внеску); у страхуванні життя страхова сума визначається на кожного застрахованого
окремо з урахуванням інтересів та можливостей обох сторін; страховик, як правило,
встановлює мінімальну межу страхової суми, нижче від якої обслуговування
договору зі страхування життя буде збитковим; щодо страхувальника, то обрана ним
страхова сума визначається насамперед його платоспроможністю та бажанням
відкладати споживання цього доходу на тривалий час; 4) договори зі страхування
життя є довгостроковими; хоча українське законодавство не встановлює
мінімальних строків договорів зі страхування життя, методика формування резервів
зазначає, що ці договори підписуються на строк, не менший трьох років, а загалом
договори можуть діяти значно довше, а саме 10, 15, 20, 30, 40 років; чим триваліше
договір, тим більше частка в резерві від інвестування коштів; 5) з попередньої
особливості випливає, що страхування життя виконує як захисну функцію, так і
заощаджувальну функцію, зміст якої полягає в прибутковому, але низькоризиковому
розміщенні тимчасово вільних грошових засобів [1, c. 422].
Говорячи про український досвід у сфері страхування життя, необхідно
відзначити, що цей напрям є не досить розвиненим та потребує суттєвих
трансформацій відповідно до тих реалій, з якими стикається українська страхова
сфера та економіка загалом. Так, наприклад, згідно з даними Європейської федерації
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страхування, в 2013 році 64% страхових полісів зі страхування життя були придбані
приватними особами для себе, а загальне число застрахованих у Західній Європі
наближається до 85 – 90% від усього населення [7]. Водночас, згідно з даними Ліги
страхових організацій України, на вітчизняному страховому ринку у 2013 році
договори страхування життя уклали 1,77 млн. осіб, тобто менше 5% населення.
Згідно зі свідченням фінансових експертів такий суттєвий розрив у попиті на
страхові продукти у сфері страхування життя пояснюється перш за все тим фактом,
що для нестабільних економік, до яких відноситься вітчизняна, характерним є
прагнення до максимального заробітку і можливості швидко повернути собі гроші, а
стабільним, розвиненим економікам властиві довгострокові вкладення з невисоким
річним доходом у розмірі 3 – 6% річних [7].
Сучасними науковцями відображено широкий спектр проблем і факторів, які
стримують розвиток ринку страхування життя в Україні. Зазначені питання можна
розділити на фактори прямого та опосередкованого впливу, тобто проблеми, які
безпосередньо знижують ефективність діяльності страхових компаній, та проблеми,
які створюють несприятливі умови, що призводять до уповільнення розвитку
страхового ринку та ринку страхування життя в Україні. До таких проблем слід
віднести: – негативну історію страхування життя в Україні в пострадянський період; –
нестабільність політичної ситуації; – відсутність надійних інвестиційних інструментів,
а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів; – низькі доходи громадян,
відсутність комплексного підходу під час розроблення страхових продуктів; – зміни в
соціальній сфері, що через свою невизначеність нині стримують розвиток страхування
життя; – недовіру населення до страхових компаній; – низький рівень економічного
розвитку країни; – інфляцію, нестійкість національної валюти; – відсутність вільних
коштів у підприємств і населення; – недосконале законодавство; – низьку страхову
культуру населення, страхових посередників і деяких страховиків; – відсутність
належної турботи держави стосовно забезпечення привабливості цього виду
діяльності; – недостатню ємність страхового ринку [2, c. 223].
Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що страхування життя є невід’ємною
складовою особистого страхування та системи страхування загалом особливо під час
пандемії covid 19. На жаль, нині ринок страхування життя в Україні є недостатньо
розвиненим і потребує суттєвих трансформацій. З усіх криз, з якими стикалась
українська економічна та фінансова сфери, військово-політична та економічна
нестабільність останніх років найбільш сильно вплинула на цей сегмент страхового
ринку, що призвело до зниження чисельності працюючих компаній зі страхування
«life» та посилення монополізації цього ринку.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ГЕНЕЗА, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Результати дослідження отримані на основі напрацювань українських науковців
з історії розвитку оподаткування. Виокремлено 4 основних етапів розвитку форм і
методів оподаткування: 1) Стародавній світ (IV ст. до н.е. – V ст.) – Середньовіччя
(VІ ст. – XVI ст.); 2) середина XVI ст. – початок XIХ ст.; 3) XIX ст. – ХХ ст.; 4)
кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.
Дослідження учених свідчать, що з розвитком поглядів на роль держави у
суспільно-економічному житті формувались і концепції оподаткування, які знайшли
своє відображення у податкових теоріях (моделях побудови податкових систем
держави різного ступеня узагальнення). Встановлено, що еволюція уявлень про
природу податку, його функціональне призначення відбувалася в залежності від
етапів розвитку держави. Виділено 7 етапів формування уявлень про природу
оподаткування: 1) ідея дару державі; 2) прохання про підтримку держави; 3) ідея
допомоги державі; 4) ідея про жертву в інтересах держави; 5) ідея обов’язку сплати;
6) ідея примусу з боку держави; 7) домінування ідеї обов’язку сплати (ідея
встановленої певної частки). Визначено, що основні теорії податків як наукові
концепції почали формуватися у середині ХVI ст. в умовах досить високого рівня
розвитку державності, коли податки із випадкових і несистемних платежів
перетворилися у постійне джерело доходів бюджету, що вимагало від фінансової
науки теоретичного обґрунтування податків. Причому, кожна концепція відповідала
сутності та проблемам фінансової системи держави, а тому змінювалася залежно від
її економічної політики. Зважаючи на те, що процес оподаткування здійснювався
державою, саме під впливом розвитку вчення про державу змінювалося уявлення
про економічну сутність податків [1, с. 10].
Встановлено, що існують як узагальнені розробки (загальні теорії податків), так і
дослідження з окремих питань оподаткування (окремі теорії податків). До загальних
теорій податків віднесено: 1) теорії обміну: атомістична теорія (теорія суспільного
договору – 1707 р.; теорія публічного договору – 1748 р.; теорія фіскального
договору – 1752 р.; теорія обміну послугами між державою і громадянами – 1762 р.;
теорія послуг – 1848 р.); теорія податку як страхової премії – ХІХ ст.; теорія
насолоди – ХІХ ст.; 2) теорія фізіократів – XVIІІ ст.; 3) класична теорія (теорія
податкового нейтралітету) – кінець XVIІІ ст. – перша половина ХІХ ст.; 4) теорії
примусового характеру (теорія жертви – ХІХ ст.; теорія колективних потреб – XIXXX ст.); 5) теорія економіки суспільного сектору (початок ХХ ст.); 6) кейнсіанські
теорії: (кейнсіанська теорія – початок ХХ ст.; неокейнсіанська теорія – 1950-1960
рр.; посткейнсіанська теорія – 1970 р.); 7) неокласична теорія – кінець 1970-х –
початок 1980-х рр. (неоконсерватизм; теорія зовнішніх ефектів (екстерналій); теорія
монетаризму – 1950-і рр.; теорія економіки пропозиції – друга половина 1970-х рр.;
теорія держави –1993 р.; теорія раціональних очікувань – 1995 р.; теорія
оптимального оподаткування – остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.);
8) маржиналізм (1970-ті – кінець 1990-х рр.); 9) теорія Левіафан-оподаткування –
1977 р.; 10) теорія демократичного оподаткування; 11) теорія еволюційного
оподаткування; 12) теорія глобалізації (кінець ХХ ст. – ХХІ ст.). До окремих теорій
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податків віднесено:
1) теорія перекладення податків – XVII ст.; 2) теорія
співвідношення прямого і непрямого оподаткування; 3) теорія єдиного податку;
4) теорія пропорційного і прогресивного оподаткування [2, с. 17-33].
Виокремлено 10 періодів еволюційного розвитку податкової системи України:
1) Київська Русь (кінець ІХ–середина ХІІІ ст.); 2) Галицько-Волинське князівство
(ХІІ–середина ХIV ст.); 3) Велике князівство Литовське (XIV–середина XVІ ст.);
4) Річ Посполита (середина XVІ–середина XVІІ ст.); 5) Запорізька Січ (середина
XVІ–XVІІІ ст.); 5) Російська імперія (середина XVІІ–початок XХ ст.); 6) АвстроУгорська імперія (середина XVІІ–початок XХ ст.); 7) Українська Центральна Рада,
Гетьманат Скоропадського, Директорія (1917-1919 рр.); 8) Радянський період (1919 –
1991 рр.); 9) Друга світова війна (1939-1945 рр.); 10) Період незалежності (1991 р. –
теперішній час) [3, с. 250 – 253; 4, с. 49].
Визначено 5 етапів становлення національної податкової системи як самостійної
держави: 1) «формотворчий» (1991 – 1995 рр.) – початковий етап становлення
податкової системи: незадовільний рівень фіскальної та регулюючої функцій
податків, недосконалий механізм податкового регулювання; 2) «карноекспериментальний» (1996 – 2003 рр.) – етап розвитку інституційних основ
податкової системи: недостатній рівень фіскальної та регулюючої функцій податків,
нарощування заборгованості зі сплати до бюджету податків і зборів, підвищення
статусу державної податкової служби, спроба приведення податкової системи
відповідно до умов ринкових відносин; 3) «ліберально-реформістський» (2004 –
2009 рр.) – етап запровадження альтернативних систем оподаткування та
подальшого розвитку податкової системи: задовільний рівень фіскальної та
регулюючої функцій податків, суттєве підвищення дієвості механізму податкового
регулювання; 4) «системно-концептуальний» в посткризових умовах, викликаних
глобальною рецесією (2010 – 2014 рр.) – етап удосконалення інституційних основ
податкової
системи:
нормативно-законодавче
врегулювання
системи
адміністрування податків і зборів шляхом прийняття Податкового кодексу України
(ПКУ); 5) «європейсько-інтеграційний» в умовах цифрової економіки (2015 р. –
нині) – етап подальшого удосконалення та розвитку податкової системи:
удосконалення системи адміністрування податків і зборів, зокрема шляхом їх
зменшення за рахунок групування, удосконалення процесу подання податкової
звітності [5, с. 236; 6, с. 42 – 43].
Встановлено, що оподаткування здійснюється відповідно до певної системи, яка
приймається в країні та використовується з метою формування фінансових ресурсів
держави. В Україні існує дворівнева система оподаткування підприємств та
фізичних осіб: перший рівень – загальнодержавні податки і збори, другий – місцеві
податки і збори. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів
становить податкову систему України, яка у своєму функціонуванні спирається на
наукові основи, які передбачають відповідність системності, встановлення
визначальної бази цієї системи, формування правової основи, формування
принципів. Так, відповідно до внесених змін до ПКУ кількість податків зменшено з
22 до 9 (до загальнодержавних податків віднесено: податок на прибуток
підприємств; податок та збір на доходи фізичних осіб (військовий збір встановлений
тимчасово, до завершення реформи Збройних Сил України); ПДВ; акцизний
податок; екологічний податок; рентна плата; мито. До місцевих податків належать:
податок на майно; єдиний податок; до місцевих зборів: збір за місця для паркування
транспортних засобів; туристичний збір) [5, с. 237].
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Слід зазначити, що майже 29 років податкова система України знаходиться в
перманентному стані реформування: за період незалежності здійснено значну
кількість реформ, спрямованих на удосконалення інституційного середовища
функціонування податкової системи, адміністрування податків і зборів та їх
перерозподілу між бюджетами різних рівнів, зокрема щодо ПДВ, податку на
прибуток підприємств, акцизного податку та ПДФО. Проте механізм
адміністрування податків залишився недосконалим. Згідно з дослідженням «Paying
Taxes 2020», за простотою сплати податків Україна посіла 65-е місце серед 190 країн
(для порівняння: Грузія –14-е місце, Латвія – 16-е, Молдова – 33-є, Росія – 58-е).
Бізнес в Україні витрачає 327,5 год. на рік на податковий облік.
Визначено сучасні тренди розвитку податкової системи України під впливом
зовнішніх чинників (міжнародної фіскальної конкуренції та європейської податкової
гармонізації): зміщення балансу надходжень від прямих податків в бік непрямих;
розширення бази оподаткування непрямими податками (збільшення акцизного
навантаження на тютюнові вироби та цукровані напої); запровадження нових
податків на використання природних ресурсів; державне сприяння інтенсивному
розвитку митної сфери; вдосконалення адміністрування податків, усунення
неузгодженостей (технічних та логічних) у податковому законодавстві;
діджиталізація та максимальне спрощення процедур.
Аналізуючи напрями податкової теорії, варто зазначити, що нині демократичноправові держави пропонують платникам податків широкі ліберальні права, але
не допускають ліберального ставлення до обов’язків перед фіском.
Отже, аналіз наукової літератури окресленої проблематики дозволив дійти
висновку, що податок слід розглядати як вихідну категорію тільки публічних
фінансів, тоді як відповідною категорією фінансів загалом є дохід. Науковий дискурс
щодо визначення сутності та принципів організації податкової системи триває і нині.
Сучасна фінансово-наукова думка, зокрема концепції податків та оподаткування,
представлена різними теоріями, школами, напрямами, які можливо об’єднати у дві
групи: перша з них охоплює концептуальні підходи до податків «фундаментальних
ринковиків», друга – «державників». Протиріччя між різними школами оподаткування
мають лише формальний характер і полягають у зміні підходів щодо методів та
інструментів регулювання економіки. На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо
істинно вірної теорії ефективного оподаткування. Концепції побудови податкової
системи, взяті на озброєння у більшості країн світу, є синтезом декількох основних
концепцій, які доповнюють одна одну та є основою фіскальної політики держави [2, с.
74-75]. Вагому роль з метою обґрунтування напрямів розвитку податкової системи
України відіграє механізм визначення та оцінки закономірностей, що проявляються в
процесі розвитку податкової системи та її складових. Вагомими чинниками, що
сприяють розвитку національної податкової системи є створення сприятливих умов
для бізнес-клімату (за високих показників тіньової економіки є неможливим!!!);
запровадження дієвих форм оподаткування; зменшення рівня податкового
навантаження; ефективне поєднання фіскальної та регулюючої функцій податків;
формування податкової системи з незначною кількістю податків; забезпечення
рівноваги між прямими та непрямими податками у структурі податкових надходжень,
зважаючи на структуру економіки, суспільні вподобання, вплив на економічне
зростання та інфляцію; закладення основ для інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку суспільства в умовах цифрової економіки.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Потерпівши значні коливання, наразі банківська система України показує досить
стійкі позиції, робота НБУ є ефективною та доволі оперативною. Проте у своїй
роботі я би хотіла виділити ключові моменти, які потребують зусиль для їх зміни та
зроблять систему ще більш міцною.
Основними гравцями банківської системи наразі є банки з державною участю в
капіталі («Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Приватбанк»).Також зросла
питома вага банків з іноземним капіталом.
За результатами звітів Національного банку України станом на 1 січня 2020 року
в Україні функціонувало 75 банків, також варто зазначити що на протязі року
відбулося закриття декількох проблемних банків. Загальна динаміка зменшення
кількості діючих банків в період з 2014 по 2020 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Кількості комерційних банків у динаміці з 2014 по 2020 рр.
Дата
Загальна
З
часткою
З
повністю
кількість
іноземного
іноземним
капіталу
капіталом
01.01.2014
180
49
19
01.01.2015
163
51
19
01.01.2016
117
41
17
01.01.2017
96
38
17
01.01.2018
82
38
18
01.01.2019
77
37
23
01.01.2020
75
35
23
Джерело: складено автором за [1]

Зменшення кількості банків лише надало можливості діючим банкам наростити
власні активи, завдяки зменшенню конкурентів, та вказало на необхідність
збільшення частки резервів (рис. 2).
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Рис. 2 Динаміка нарощення активів, резервів та кредитування банків, 2014 – 2019 рр.
Джерело: складено автором за [1, 2]

Проте незважаючи на позитивні аспекти, в банківській системі наявні проблемні
місця. В основному вони пов’язані з рівнем капіталізації, високою відсотковою
ставкою за кредитами, притаманний високий рівень ризикованості кредитів.
Протягом 2015 – 2017 рр. банківська система України продовжувала нести
збитки у своїй фінансовій діяльності, проте вже з 2018 рокі починала демонструвати
зміцнення (табл. 3).
Таблиця 3
Основні показники діяльності банків у 2015 – 2019 рр.
Показник
01.2015
01.2016
Рентабельність
–4,07%
–5,46%
активів, %
Рентабельність
–30,46%
–51,91%
капіталу, %
Джерело: складено автором за [1]

01.2017

01.2018

01.2019

12.2019

–12,60%

–1,93%

1,65 %

4,72 %

–116,74%

–15,84%

10,73 %

37,37 %

Основною причиною, по якій банки працювали зі збитками, було погіршення
якості кредитного та інвестиційного портфелів банків. Крім того, таке різке падіння
прибутковості відбулося через скорочення неплатоспроможних банків і девальвації
гривні.
Наразі банківська система України перебуває ще в перехідному положенні.
Серед основних позитивних зрушень можна виділити наступні: скорочено кількість
ненадійних банків, підвищення прибутковості діяльності, удосконалення онлайнбанкінгу.
Серед основних проблем банкіського сектору можна віднести такі:
1. Значна концентрація капіталу знаходиться в межах декількох фінансових
установ – найбільшими банками в Україні. Наслідком цього є нерівномірних
розподіл фінансових ресурсів по всьому банківському секторі, тому втрата
можливості виконувати свої зобов’язання одного банку тягне за собою втрату
можливості і в інших банках України. В цьому випадку також має місце бути не
контрольваний та тіньовий рух коштів.
2. Нерівномірний розподіл наявності банків на території України. Найбільша
присутність банків наявна в промислово розвинутих областях та в столиці України.
В населених пунктах, де немає великих підприємств або наявні великі сезонні
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коливання – банки присутні найменше. Основним наслідком такого розміщення є
дисбаланс руху коштів та проблеми задоволеності потреб населення, що також може
призвести до зниження обігу валюти через платіжні системи. В такому випадку буде
процвітати збереження та знецінення грошових коштів «під матрасом», в свою чергу
це призводить до погіршення методів контролю та регулювання грошово-кредитної
політики держави. Загалом.
3. Існування розбіжності між обліковою ставкої НБУ та обліковими ставками
комерційних банків. Це призводить до ускладнення розвитку економіки.
4. Невеликі обсяги кредитування реального сектору економіки, що основним
чином виражено завеликими відсотковими ставками та недовірою до банків.
5. Низька кредитоздатність великої частини підприємств, що є наслідком
недостаньої капіталізації банків та низьких резервів. Дана ситуація за період від 2014
по 2018 рр. поліпшилася, але ще є необхідність в докапіталізації банків.
6. Проблема гарантування вкладів населення. Заощадження населення складають
основну частину пасивної сторони балансу банківської системи будь-якої країни,
проте в Україні проблема недовіри населення банкам є доволі гострою [3].
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СВІТOВИЙ ДOСВІД ЗAЛУЧЕННЯ ДЕРЖAВНИХ ПOЗИК
Зростаюча роль державного кредиту у державних фінансах різних країн і
взаємозв’язок державного кредиту з економічним розвитком держави зумовили
збільшення уваги з боку науковців до категорії державного боргу.
Міністерство фінансів України дає таке тлумачення поняття державного боргу –
це сукупні боргові зобов’язання держави перед усіма кредиторами (юридичними та
фізичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями, тощо) [1].
Важливо також зауважити, що державний борг поділяється на внутрішній і
зовнішній. Внутрішній борг – зобов’язання, що виникають перед внутрішніми
кредиторами (резидентами), тоді як зовнішній борг – зобов’язання, що виникають
перед іноземними кредиторами (нерезидентами) [2].
Зa дaними Світoвoгo бaнку, світoвим лідерoм щoдo aбсoлютнoї величини
державного бoргу в рoзмірі 23 трлн. доларів мoжнa ввaжaти СШA. Це третина усієї
«держаної» частки у структурі світового боргу. Лише з початку 2020 року
заборгованість США зросла на $1 трильйон (з-поміж іншого, це – приблизно у 8
разів більше, ніж ВВП України). Загалом американці заборгували у понад 200 разів
більше, ніж українці [3]. Причому, на відміну від України, почуваються вони доволі
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впевнено. Це спричинено в більшій мірі тим, що країна може в будь-який момент
отримати запозичення під дуже низькі відсотки – від 0,5 до 2% річних. Причому,
тривалість такої позики може сягати десятки років. Саме тому США не відчуває
тяжкості боргового навантаження, адже на обслуговування такої колосальної суми
щороку країні потрібно лише 2,2-2,6% ВВП (для Україні ця цифра сягає аж 12% на
рік). До того ж, близько 2/3 боргової суми країна винна «сама собі» – своїм
громадянам, компаніям та урядовим організаціям і лише третина заборгованості
США – це борг перед іноземними урядами та організаціями [3]. Деякі крaїни, як-oт
СШA, Япoнія, Німеччинa, Фрaнція виступaють oднoчaснo і кредитoрaми, і
пoзичaльникaми oдин oднoгo, що за потреби дозволяє списувати борги один одного.
Якщо проаналізувати показники Світoвoгo бaнку в aбсoлютних вимірaх, то
можна побачити, щo крaїни, які рoзвивaються, мaють знaчнo менші oбсяги зoвнішніх
бoргів у пoрівнянні з висoкoрoзвиненими крaїнaми світу. Прoте, якщо звернути
увагу на віднoшення державного бoргу країни дo її ВВП, мoжнa відзнaчити, щo
більшість крaїн уже перетнули межу в 60% від ВВП , a в деяких країнах бoрг
перевищив нaвіть її ВВП (наприклад, в США він складає 110% від ВВП країни).
Вoднoчaс слід відзнaчити, щo нaведені дaні не пoвнoю мірoю відбивaють
реaльний фінaнсoвий стaн певнoї крaїни. Наприклад, держави, які мають знaчний
рівень бoргу (як-oт Японія чи США), можуть не відчувaти знaчних прoблем щoдo
йoгo oбслугoвувaння. A в деяких крaїнaх нaвіть незнaчний бoрг мoже спричинити
суттєві прoблеми, привести дo дефолту або інших проблем [4].
За даними Укрінформ лідерoм серед крaїн з нaйбільшим держaвним бoргoм по
відношеню до ВВП країни стaлa Япoнія, борг якої становить бли-зько 250% її ВВП
[3]. Приблизно у півтора разу більше, аніж заробляє за рік, заборгувала Італія. Дaлі
йде Греція, a в двaдцятку тaкoж входять Бель-гія, СШA та інші. Майже на рівні з
національним ВВП знаходиться заборгованість Великобританії Канади, Іспaнії,
Фрaнції, а також багатьох інших країн Європи та світу (Таблиця 1). Натомість маємо
й на кого рівнятися: фактично без боргів живуть естонці. Заборгованість цієї країни
не перевищує 8-9% ВВП [3].
Це свідчить, перш за все, прo те, щo пoзики для урядів зaкoрдoнних крaїн є
звичaйним фенoменoм. Більш тoгo, нaвіть знaчні рoзміри кредитів не зaвaжaють їм
спoкійнo функціoнувaти, a Япoнія тa СШA є oдними з нaйрoзвинутіших крaїн світу
та належать до складу G-7 (Великої сімки).
Таблиця 1
Перелік країн із найбільшим рівнем боргу по відношенню до ВВП, %
№
Назва країни
1
Японія
2
Італія
3
США
4
Іспанія
5
Франція
6
Канада
7
Великобританія
Джерелo: розроблено авторами за даними [5]

Відношення державного боргу до ВВП, %
250
132
106
99
96
92
89

У чому ж полягає секрет стабільності Японії? Зaрaз япoнський уряд ви-трaчaє
мaйже пoлoвину пoдaткoвих нaдхoджень крaїни нa пoгaшення вели-чезнoгo бoргу.
Незвaжaючи нa це, прибуткoвість пo 10-річним япoнським oблігaціями зaлишaється
нa нaпрoчуд низькoму рівні, нижче 1% – відзнaчaють експерти [6] (натомість, в
Україні даний відсоток сягає близько 10% при купівлі ОВДП у гривні і 4 – 5% у
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доларах США). Можливість пози-чати кошти під 1 – 2% мають також Німеччина,
Великобританія та низка інших розвинених країн.
Отже, з вище наведеного стає зрозуміло, що борг України не такий вже й
великий – всього 110 мільярдів доларів (2 трильйони 696 мільярдів гривень за
нинішнім курсом). Це майже 62% ВВП [3]. Проблема полягає в тому, що саме на
2019 – 2021 роки припадає пік виплат за отриманими позиками. Нові кредити
Україна зможе взяти лише під великі відсотки. Саме тому держава повинна
мінімізувати тяжкість боргового тягаря, беручи до уваги досвід світової практики.
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СУЧАСНА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку ринку банківських послуг в Україні посилюється
конкурентна боротьба між комерційними банками, головною метою якої варто
вважати здобуття конкурентних переваг окремого банку на ринку. Комерційні банки
почали використовувати у своїй практиці інноваційні банківські продукти, а також
запроваджувати інноваційні інструменти залучення клієнтів, серед яких вагома роль
належить втіленню соціальної відповідальності (СВ) у практику корпоративного
банківського управління.
Соціальну відповідальність варто визначити як добровільну ініціативу власника
компанії або засновників організації з розробки і реалізації певних соціально
спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті якісне покращення
зовнішнього для компанії або організації середовища [1]. Наведене визначення дає
змогу стверджувати, що реалізація соціальної політики у практиці банківського
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управління не має на меті підвищення прибутковості банківської діяльності, проте
протягом останніх років усе більша кількість банків починає втілювати у практику
корпоративного управління СВ заходи.
Варто також зазначити, СВ як стратегічний напрям діяльності банку спрямована,
перш за все, на якісні зміни в корпоративному управлінні банками, проте
опосередковано призводить також і до кількісних змін. Зокрема реалізація соціально
спрямованих заходів сприяє залученню нових клієнтів, що, у свою чергу, підвищує
прибутковість банківського бізнесу.
У офіційних публічних джерелах інформації щороку збільшується кількість
публікацій щодо практики впровадження СВ у діяльність комерційних банків.
Дослідники економічної науки дотримуються спільної думки, що банки України
намагаються будувати свої взаємини з клієнтами та діловими партнерами на
принципах професіоналізму, довіри, прозорості та взаємної поваги, згідно з
прийнятими етичними нормами та принципами корпоративної соціальної
відповідальності [2, с. 4].
Важливо додати, що в умовах поширення пандемії COVID-19 підвищується
значення СВ заходів. Саме тому в різних сферах бізнесу наразі існують численні
приклади реалізації підприємствами заходів щодо протидії пандемії. Ключовим
елементом в лікуванні пацієнтів з COVID-19, які мають важкі ускладнення дихальної
системи та потребують госпіталізації, є апарати ШВЛ. На підтвердження тези про те,
що комерційні банки України реалізують у своїй діяльності соціальну
відповідальність, варто навести такий факт, що «ПриватБанк» передав 4 апарати
ШВЛ лікарням Києва, Одеси і Лисичанська, придбаних коштом банку та на
пожертвування клієнтів [3].
Отже, комерційні банки України здійснюють діяльність у сфері СВ, проте
відсутність статистичних даних щодо участі банків у благодійних та інших СВ
заходах не дає змогу оцінити масштаби впровадження СВ у банках. Здійснений
SWOT-аналіз впровадження СВ у практику управління українськими банками
показав, що її переваги та можливості істотно перевищують недоліки та загрози, а
тому є вигідними банкам (табл. 1).
Таблиця 1
SWOT-аналіз впровадження соціальної відповідальності
у практику управління банками України
Переваги
1)
Покращення зовнішнього середовища
діяльності
2)
Скорочення витрат за рахунок екологізації
процесів та процедур (впровадження
електронного документообігу тощо)
3)
Покращення репутації банку на ринку
4)
Підвищення рівня довіри до банку зі
сторони клієнтів та контрагентів
Можливості
1)
Залучення нових клієнтів
2)
Пошук та співпраця з новими партнерами
3)
Підвищення попиту на банківські
продукти
4)
Підвищення довіри до банківської системи

Недоліки
1)
Реалізація соціально відповідальних
заходів потребує витрат, які не покриваються
результатами реалізації заходів (особливо
актуально для малих банків із невеликими
прибутками)
2)
Потреба у додаткових ресурсах (зокрема
створення окремого відділу щодо розробки та
реалізації політики соціальної відповідальності)
Загрози
1)
Використання соціальної
відповідальності як інструменту відмивання
коштів або реалізації шахрайства
2)
Відсутність позитивного ефекту через
недостатнє висвітлення результатів реалізації
соціально відповідальних заходів

Джерело: створено і розроблено автором
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З іншої сторони, існування недоліків та загроз пояснює, чому окремі банки не
реалізують в своїй практиці СВ. Зокрема, низка недоліків та загроз упровадження СВ
у практику управління банками можуть бути реалізовані у малих банках, але вони
менш схильні до реалізації таких заходів. Перспективою наукового дослідження
вважаємо створення мотивів реалізації СВ у практиці управління малих вітчизняних
банків.
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THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE AND
ITS RESTRUCTURING IN CRISIS
In the context of economic transformations, slowdown of economic growth,
strengthening of the influence of exogenous factors on the socio-economic development, it
is important to increase the effectiveness of financial and economic policy taking into
account the institutional changes of the world economy. An important institute of social
development of the present is the financial system, which must adapt to the general
macroeconomic fluctuations, while remaining an instrument of regulation of economic
cycles. At present, it is necessary to improve the theoretical and methodological
foundations of the functioning of the financial system, to deepen the disclosure of its
economic essence as a significant component of economic growth, to strengthen the
relationship of financial regulation with the dynamics of social development.
The purpose of the theses is to investigate theoretical approaches to determining the
nature of the financial system and the crisis phenomena that affect their stability.
Figure 1 presents the author’s understanding of the FS. The attempt is made to combine
functional and institutional approaches, since they are not mutually exclusive, but rather
complement each other and make the FS understanding more complex. On the one hand,
the FS is the relations arising between economic agents. According to functional and
institutional approaches, these economic agents are the state and local authorities,
represented by the relevant bodies responsible for the formation of the budget revenue of
different levels and the distribution and use of the expenditure part; government-owned
entities operating both in the real economy and in the financial sector. These are also
households that have significant potential for developing a financial system in the form of
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Government
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infrastructure

Fields between which
financial relations are
developed

The FS
subjects

savings, the use of which through the financial market can become a significant investment
resource for the development of the real economy above all.
In addition to the fact that Ukraine’s economy is open to world financial markets and
institutions, international financial organizations and foreign companies play an important
role in its development, with financial resources moving both within the limits of public
and private finances [2].
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Financial intermediaries providing financial products and financial services:
Banks; Neobanks; Insurance companies; Insurtech; Non-state pension funds; Credit unions; Financial
institutions; Investment funds; Pawnshops
Professional participants:
Stock exchanges; Underwriters; Depositories; Custodians; Asset management companies; Registers;
Security traders; Clearing houses
Technical financial infrastructure:
Payment systems and remittance systems; Payment service providers; Crowdfunding platforms;
Blockchains; Retail banking; Mobile wallets; Contactless payments; Marketplaces

Ministry of
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Ukraine
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National
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Ukraine

The National
Securities and
Stock Market
Commission

The National
Commission for State
Regulation of Financial
Services Markets

The State Financial
Monitoring Service
of Ukraine

Figure 1. Conceptual basis of the FS architecture
Source: developed by the authors

Nowadays, several classifications of the FS in different countries can be distinguished.
Given the analysis of existing research in this direction, the classification of the FS is
systematized (Figure 2). [1]
Thus, we have identified three basic classification features: based on the mechanism of
financial flows in the system, the development level of financial markets and the type of
capitalist systems. Accordingly, the first feature divides models into conventional ones,
which include models based on the dominance of banks or stock markets. Also, the Islamic
model is distinguished, which by the nature of the formation and maintenance of financial
resources, as well as taking into account the features of Islamic culture and religion, can be
defined as a partnership. There is also an author’s distinction of the domination of
budgetary resources, which may be typical of the FS model formed in Ukraine.
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Frontier

Based on the form of capitalism and socio-economic models

Market

Scandinavian

Asian

Continental

Mediterranean

Figure 2. Classification of the models of financial systems
Source: developed by the authors

Conclusions and prospects for further research. Thus, the following conclusions may
be drawn on the current state of the FS in Ukraine. First, the FS of Ukraine is an integral
part of the world FS, and is, therefore, influenced by financial globalization processes.
Second, there are currently significant changes both in financial transactions and among its
actors. Influenced by the development of financial innovations and modern technologies,
non-traditional banks emerge operating online in the absence of office space; the payment
system changes, which is significantly influenced both by the cryptocurrency and mobile
wallet technologies emergence, etc. Third, these factors influence the change in the
conceptual foundations of the FS understanding, which manifests itself in expanding its
functions and principles.
The proposed indicators of 4x2matrix of financial stability is possible for use in
Ukraine, but it should be borne in mind that, a large part of these indicators is based on
regulatory requirements declared in Basel III for banking institutions and in Solvency ІІ for
insurance companies. The requirements of these documents are being introduced at a quite
slow pace in Ukraine. This applies not only to Ukraine but also to many developing
countries and financial markets at the formative stage.
The main tasks in determining the Ukrainian FS stability are: (1) the choice of the
method to assess financial stability, taking into account the peculiarities of the economic
system functioning; (2) adequately implementing world experience, including
recommendations of international organizations, in particular the International Monetary
Fund and the World Bank, as well as the Financial Stability Board; (3) the scientific
justification of the expediency of using individual indicators and models and their
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evaluation methods; (4) the systematic review of the set of indicators taking into account
the FS variability influenced by innovative financial technologies [3].
References
1. Abramov A.E., Akshenceva K.S. (2011). Modeli finansovyh sistem zarubezhnyh stran: Preprint.
Moscow. 96 p.
2. Chernadchuk V., Sukhonos V., Shkolnyk I. (2017). «The notion and content of financial system in
the context of financial law of Ukraine». Problems and Perspectives in Management. № 15 (2), pp. 234245. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.15(2-1).2017.07.
3. Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo konsolidacii’
funkcij iz derzhavnogo reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug. No. 2413a vid 20.07.2015. URL :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124.

УДК 336.7

Федченко Т. М.
здобувач вищої освіти,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Нестеренко О. М.
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
економічної теорії та економічних методів управління,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Завданням кожної сучасної країни є досягнення надійної фінансової стабільності,
яка є основою економічних успіхів держави. Вона забезпечується відповідним
розвитком банківської системи. При цьому позитивна характеристика фінансової
стабільності передбачає досягнення оптимальної збалансованості між ефективністю
та стійкістю банківського сектора, здатного приймати на себе несприятливий вплив
зовнішніх факторів. Саме тому банки проходять тест на стресостійкість.
До складу банківської системи входять:
– Національний банк України;
– Інші банки;
– Небанківські фінансові установи.
Проведення реформи у банківській сфері призвело до скорочення кількості
банків, яке досі триває. Наразі в Україні налічується 75 банків, із яких 34 з
іноземним капіталом [1]. Для порівняння у 2014 році функціонувало 180 банків, 49 з
яких були з іноземним капіталом.
Таким чином відбувалося суттєве скорочення, завданням якого було створення
сильної та ефективної банківської системи. Щоб оцінити результативність цієї
реформи, звернемося до даних, наведених у таблиці (див. табл. 1) [2].
Таблиця 1
Основні показники діяльності банків в Україні у 2018 – 2020 роках
Показник
01.01.2018
Активи (усього), млрд грн
1336,4
Надані кредити, млрд грн
1042,8
Резерви за активними операціями банків, 516,9
млрд грн
Пасиви (усього), млрд грн
1336,3
Статутний капітал, млрд грн
495,4
Зобов’язання банків, млрд грн
613,7
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01.01.2019
1360,7
1118,6
555,9

01.01.2020
1494,5
1033,5
492,1

1360,7
465,5
1205,1

1494,5
470,7
1293,6
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Спостерігається неоднозначна ситуація. З одного боку частина показників
покращується, а з іншого – погіршується. Однак в цілому можна стверджувати про
позитивну тенденцію, оскільки треба враховувати зниження кількості банків, що
впливає на стан показників діяльності.
Важливу роль відіграє рейтинг надійності банків. Банк, що має високий рівень
надійності, може зіткнутися з сильним впливом негативних і малопередбачуваних
чинників, які здатні привести до його банкрутства, в той час як банк з задовільним
рейтингом продовжить працювати, оскільки в результаті збігу обставин уникне
негативного впливу таких факторів. Найвищі позиції займають як вітчизняні банки,
так і банки з іноземним капіталом [3].
Банківська система України була прибутковою – банки фокусувалися в
основному на роботі з фізичними особами, збереглися високі темпи припливу
депозитів населення і роздрібного кредитування. Однак найбільші очікування
покладалися на кредитування бізнесу.
Незважаючи на це існують певні проблеми, які погіршують ефективність
функціонування банківської системи. До них можна віднести:
– нестабільна політична та економічна ситуація;
– недосконалість чинного законодавства;
– високі відсоткові ставки;
– слабка диференціація депозитних ставок залежно від їх строковості;
– недостатній запас капіталу.
Вирішення зазначених проблем здатне покращити функціонування банківської
системи України, а це означає і покращення фінансової стабільності, що дуже
важливе для економіки нашої країни.
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ТИПІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФІНТЕХ-КОМПАНІЙ
Типізація фінансових технології походить від сфер економіки, у яких вони
активно використовуються. Специфіка цифрової економіки передбачає активне
впровадження технологій у як можна більше сфер життя людини з ціллю
облегшення життя, прискорення обміну інформацією, тому типізація буде
змінюватися із плином часу, бо фінансові технології будуть задіяні все в більшій
кількості напрямків.
На даний момент існує різні варіанти класифікації фінансових технологій.
Наприклад німецькі дослідники М. Шмітт, М. Вебер та інші співавтори у своїй праці
«Fintech in Germany» [1] виділяють такі основні види в залежності від того, де
технології задіяні [2]:
1. Фінансування (краудфандінг, кредит та факторинг).
68

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

2. Управління активами (соціальний трейдинг, автоматизовані системи
консультування, управління особистими фінансами, тощо).
3. Виконання платежів (альтернативні методи платежу, блокчейн та
криптовалюти).
4. Страхування.
Один з найпопулярніших та альтернативних методів класифікації, це
класифікація за потребами клієнтів, які задовольняють компанії. Також ця
класифікація має певні переваги, по від класифікація фінансових потреб можна зразу
перейти до самих продуктів, так як останні спеціально були створені під названі
потреби. Таким чином виділяють такі сегменти:
1. Платежі та перекази.
2. Страхування.
3. Кредитування.
4. Депозити та обслуговування.
5. Залучення капіталу.
6. Управління інвестиціями.
Виділивши окремо потреби споживачів, можна більш ясно класифікувати [3]:
1. Зберігати (депозити, доступ до фінансового ринку, управління інвестиціями)
2. Кредитуватися (більше зручне банківське кредитування, альтернативні канали
кредитування)
3. Платити (вдосконалені методи платежу та переказу грошей)
4. Захистити (страхування)
Ця класифікація достатньо в повній мірі систематизує фінансові технології, але
не є досконалою, бо упускає певні напрямки та види фінтех.
Деякі автори у своїх спробах класифікації фінтеху базуються на концепції
ланцюга створення вартості Портера. Цей концепт був запропонований Портером у
1985 році за метою аналізу діяльності компаній та вивчення їх діяльності. У своєму
ланцюгу Портер поділив всі функції на два види: ключові та допоміжні функції.
Згідно цієї класифікації виділяють:
1. Ключові функції:
1.1. Оцінка ринку та розробка продуктів (клієнтський досвід, дослідження
ринків, банківська аналітика).
1.2. Продажі або фронт-офіс (кредитування, депозити та обслуговування,
управління інвестиціями, трейдинг).
1.3. Обслуговування або бек-офіс (обробка операцій, кліринг, після продажне
обслуговування, управління ліквідністю).
2. Допоміжні функції
2.1.
Ринкова інфраструктура (ІТ інфраструктура банківських операції, ризик
менеджмент, управління даними, управління документообігом)
Суть концепції полягає у тому, що кожна наступан ключові функція виходить з
попередньої, а допоміжні функції задіються протягом всього процесу створення
вартості.
Питанню класифікації фінтеху біло приділено достатньо багато уваги, були
створені різноманітні підходи до класифікації: за географічною ознакою, за
ступенем впливу на ринок фінансових послуг, за галузевою належністю та
організаційною структурою, клієнтськими сегментами, тощо. Кожна з них більш
повно виконує завдання класифікації в деяких аспектах ніж інші, а в інших аспектах
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створює неповно картину. Задля створення остаточної класифікації, яка належним
чином характеризує фінтех була запропонована змішана класифікація [3]:
1. Платежі та перекази.
2. Страхування.
3. Кредитування.
4. Депозити та обслуговування.
5. Залучення капіталу.
6. Управління інвестиціями.
7. Платформи, екосистеми та агрегатори.
8. ІТ інфраструктура ринку.
9. Регулювання, звітність та ризик менеджмент.
10. Інформаційна безпека
Ця класифікація базується на чотирьох інших, які є найбільш вивченими та
використовуються у світовій практиці, а саме: за типом клієнтів, за типом компанії,
за готовністю виходу на ринок та ступенем впливу, за місцем у ланцюзі створення
вартості. Також ця класифікація може бути використана для класифікації самих
фінтех компаній за напрямками за продуктами.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
Податок на додану вартість є одним із найбільш ефективних податків в умовах
ринкової економіки, зокрема в Україні він забезпечує найбільші податкові
надходження до бюджету. Застосування універсальної ставки практично для усієї
споживчої бази створює йому перевагу порівняно з податком з обороту.
Проте, йому притаманний і ряд негативних рис, основною з яких є надмірна
корумпованість та фіктивне створення від’ємних сум податку, що призводить до
значних втрат бюджетних коштів. Серед проблем можна виділити також складність
адміністрування ПДВ та соціальна несправедливість, яка характеризується
регресивністю щодо доходів населення. Це стало першопричиною появи пропозицій
щодо доцільності функціонування ПДВ в межах податкової системи України та
можливості заміни його одним із інших непрямих універсальних акцизів.
Так протягом останніх років все частіше починають надходити пропозиції про
відміну ПДВ та введення податку з обороту, як його аналогу. На думку
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прихильників таких змін це дозволить уникнути корупційної складової у механізмі
оподаткування та зменшиться кількість посередників при реалізації товарів,
стимулюватиметься створення вертикально інтегрованих компаній. Водночас
запровадження податку з обороту, ймовірно, призведе до зміни структури вартості і
ціни в економіці, оскільки різний тягар від цього податку на різні сектори може
вплинути на прибутковість [2]. Ми розділяємо думку щодо можливих негативних
наслідків податку з обороту на економіку України, оскільки він не є нейтральним ні
до цін, ні до розміщення ресурсів, ні до споживання. Саме це може призвести до
уповільнення економічного зростання та звуження податкової бази, що в свою чергу
спонукатиме до зниження податкових надходжень.
Також існує пропозиція щодо введення податку з продажу, що обґрунтовується
надмірною складністю ПДВ для економіки України. Проте, на нашу думку, такі
зміни теж є недоцільними. Оскільки загальна ставка податку з продажу є значно
нижчою ніж ставка ПДВ, тому існуватиме ризик зменшення доходів держави.
Більшість науковців схиляються до думки, що не потрібно повністю
відмовлятись від ПДВ, достатньо буде задля вдосконалення механізму
оподаткування цим податком знизити його базову ставку. На сьогодні цей варіант є
найкращим. При зменшенні ставки ПДВ знизяться і ціни на товари та послуги,
зменшиться корупція, розшириться споживання, але потрібно враховувати і той
факт, що Україна прагне вступити до Європейської асоціації і саме зниження
ставки податку на додану вартість має узгоджуватись із вимогами міжнародної
спільноти.
Таким чином, серед розглянутих непрямих податків дійсної альтернативи ПДВ в
Україні не існує. Податок на додану вартість є найбільш оптимальним податком, що
підтверджується його використанням у всіх країнах Європейського Союзу. До того
ж, в Україні вже були запровадженні суттєві зміни і потрібно певний період для
стабілізації податкової системи та адаптації суб’єктів господарювання до певних
правил [3]. Також скасування ПДВ змусить відмовитись Україну від євроінтеграції.
Адже одним із завдань нашої країни в межах окреслених орієнтирів, було
використання цього податку до 2022 року, що зазначено в Директиві Ради ЄС «Про
спільну систему ПДВ».
Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що Україні не
потрібно заміняти ПДВ іншими податками, оскільки у всіх є свої недоліки. Разом з
тим потрібно докласти максимум зусиль для поліпшення адміністрування
податку і здійснення заходів для стабілізації ситуації, яка на даному етапі є в
Україні.
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