
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

  

 

«ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

Матеріали V студентської науково-практичної конференції  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 травня 2018 року 

 



 2 

Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах 

дестабілізаційних процесів: Матеріали V студентської науково-практичної 

конференції, 16 травня 2018 р. – Одеса, ОТЕІ КНТЕУ, 2018. – 171 с. 

 

 

 

 

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів та 

працівників органів та інституцій фінансової системи України. 

Матеріали конференції будуть розміщені в електронному вигляді на 

офіційному сайті ОТЕІ КНТЕУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету, 2018  

© Колектив авторів, 2018 

 

 

 

 

 



 3 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Доповідач Тема доповіді 
№ 

стор. 
Бабенко В.О., група ФМ-

0117 

Бюджетна політика регіонів  

в умовах децентралізаційних процесів 
6 

Білінський П.В., група 

ФК-6017 

Митна політика країни. її структура, цілі та 

напрямки розвитку 
9 

Буруков В. В., група ФК-

1014 

Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та 

ефективність менеджменту 
12 

Гінкул А. О., група ФК-

6017 

Спрощена система опдаткування та її роль у 

розвитку малого бізнесу 
15 

Демчевський І.Г., група 

ФМ-0117 

Проблеми податкового адміністрування в Україні 

та напрями їх подолання 
18 

Задерей Р.А., група ФМ-

0117 

Проблеми оподаткування нерухомого майна в 

Україні та напрями його вдосконалення 
21 

Зотович Є.Р., група ФК-

6017 

Місцеві  податки  та збори,  їх роль в податковій 

системі України 
24 

Кравченко Г. І.,група 

ФК-1014 

Зарубіжний досвід оподаткування доходів 

фізичних осіб 
27 

Краснощок М. В., група 

ФК-6017 

Акцизний податок у системі податків на 

споживання 
30 

Король Н.В., група ФК-

6017 

Податок на доходи фізичних осіб: проблеми 

становлення  і  розвитку 
33 

Магурян Я.В., група ФК-

6017 

Податок на додану вартість в Україні, основні 

проблеми та перспективи розвитку 36 

Мілєва О. В., група ФК-

6017 

Акцизне оподаткування в Україні: сучасний стан 

та перспективи  розвитку 
39 

Міхова Г.П., група ФК-

6017 

Прибуткове оподаткування фізичних осіб в україні 

в контексті зарубіжного досвіду 
41 

Онуфрієнко І.І., група 

ФМ-0117 
Стратегічні напрями реформування міжбюджетних 

відносин в Україні 
44 

Подгорна А.С., група 

ФК-1115 

Розвиток бюджетної стратегії в умовах 

реформування економіки України 
48 

Подгорна А.С., група 

ФК-1115; 

 Шевченко Н. С., група 

МФ-0117 

Удосконалення фіскальних інструментів в 

податковій політиці 

 

50 

Путненко А.Ю., група 

ФМ-0117 

Місцеве оподаткування в Україні та його роль в 

зміцненні фінансової незалежності місцевих 

органів самоврядування 
53 

Стукаленко В.А., група 

ФМ-0117 

Підходи до визначення категорії   «податкова 

політика» 
56 

 



 4 

СЕКЦІЯ 2. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Доповідач Тема доповіді 
№  

стор. 
Арнаутова Г.І., група ОА-

1814 

Впровадження інноваційних технологій в 

банківських установах 
60 

Данильчак Н.О., група МФ-

0117 

Проблеми капіталізації банківських установ 

України 
63 

Димитричак А.В., група 

ФК-1316 

Іноземні цінні папери як інструмент фондового 

ринку для громадян України 
67 

Іщенко Ю.П., група ФК-

5816 

Сучасний стан та перспективи розвитку 

фінансового ринку України 
70 

Луцюк К.С., група ФК-5916 Стан інфліції в економіці України 72 

Македонська М.В., 

Павлюк О.С., група ФК-1014 

Проблеми і перспективи використання 

криптовалют на фінансовому ринку України 
75 

Марцюга К.П., група ФК-

5916 

Система гарантування вкладів в Україні та за 

кордоном 78 

Подмазко М.В., група ФК-

5916 

Проблеми розвитку банківської системи в 

умовах глобалізаційних процесів  
80 

Руденко Т.С., група ФК-

1014 

Іновації у банківництві 

 
83 

Самусенко В.Р., група ФК-

1316 

Виклики для монетарної політики НБУ на 

сучасному етапі розвитку економіки України 
86 

Тарасевич В.Ю., група ФК-

1316 

Еволюція інфляційних процесів у світовій 

практиці державного регулювання економіки   
90 

Тюхтій А.В.,  

Кравченко Г. І., група ФК-

1014 

Основні напрямки реалізації засад 

стратегічного реформування державного 

банківського сектору 

 

93 

Шевченко Т.С., група ФК-

5916 

Зменшення проблемних активів банків за 

допомогою компаній з управління 

заборгованістю в Україні 

 

96 

Юрчук Р.І., група ФМ-0117 

Політика управління депозитними джерелами 

формування ресурсної бази банківських 

установ  України 

100 

Яременко А.М., група ФК-

5916 

Блокчейн-індустрія як майбутнє розвитку 

ринку фінансових послуг України 104 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

СЕКЦІЯ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

 

Доповідач Тема доповіді 
№ 

стор. 
 

Бабенко А.О., група ФМ-

0117 

Ефективність регіональної політики у 

стимулюванні економічного розвитку в умовах 

євроінтеграційних процесів 

108 

Брошкова В.М., група ФК-

1115 

Особливості фінансової діяльності підприємств 

сільського господарства 
112 

Буруков В.В., групв ФК-

1014 

Регулювання діялності рейтингових агентств: 

проблеми та шляхи їх вирішення 
115 

Воінова К., Мурадова А., 

група ФК-1014 

Проблеми та перспективи розвитку медичного 

страхування 
117 

Воінова К., Мурадова А., 

група ФК-1014 

Дисбаланси на вітчизняному фондовому ринку 

та їх вплив на інвестиційний клімат в Україні 
120 

Гайтанжі Т.О., Узун О. І., 

група ФК-1014 

Тенденції розвитку ринку облігацій 

внутрішньої державної позики 
124 

Горбаченко О.В., група МФ-

0117 

Теоретичні основи трактування сутності  

страхового ринку 
127 

Джур Є.Ю., група ФК-1014 
Сучасний стан та проблеми ринку акцій в 

Україні 
130 

Литвинов В.В., 

Зільберштейн І.Б., група 31 

Проблеми розвитку безготівкових розрахунків 

в Україні 
133 

Македонська М.В., 

Павлюк О.С., група ФК-1014 

 

Сучасний стан і перспективи розвитку 

недержавного пенсійного страхування в 

Україні 

136 

Македонська М.В., 

Павлюк О.С., група ФК-1014 

Проблеми та перспективи інвестування в 

Україні 
139 

 

Паску М.В., ФК-1316 

Переваги та недоліки інвестування України за 

кордон 
142 

Пунько Т.С., Мирна В.С., 

група ФК-1014 

Практика функціонування фінансових ринків 

розвинутих країн 
145 

Стоянова Т.М., група ФК-

1115 
Розвиток інвестиційної діяльності України 148 

Трач Д.В., МФ-0117 
Ризики управління платоспроможністю 

страховика на прикладі ПАТ НАСК «Оранта» 
151 

Туриця Є. Д., МФ-0117 

Проблеми забезпечення фінансової стійкості 

вітчизняних підприємтсв в умовах 

нестабільності та шляхи її зміцнення 

154 

Федорова І.О., ОА-1814 Реалії «цифрової економіки» в Україні 157 

Хитрук Х.Б., група ФК-1115 
Проблеми функціонування фінансової 

системиУкраїни та можливі шляхи їх 

подолання 

160 

Шевченко Н. С., МФ-0117 
Ризик втрати платоспроможності підприємства 

за умови дестабілізаційних процесів в Україні 
164 

Шевченко Т.С., ФК-5916 
Перспективи розвитку страхування майна в 

Україні 
167 

 



 6 

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

Бабенко В.О. 

студент групи ФМ-0117 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент Сергієнко Л.К. 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РЕГІОНІВ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Формування і реалізація бюджетної політики регіону в Україні 

безпосередньо пов’язані з процесами децентралізації влади, збільшенням 

бюджетних повноважень і зміцненням фінансової спроможності територій. 

Формування збалансованих місцевих бюджетів та підтримки ефективно діючої 

системи управління бюджетними ресурсами є запорукою зміцнення 

економічного потенціалу регіонів і зростання добробуту громадян. В свою 

чергу досягнення цілей бюджетної політики розвитку регіону безпосередньо 

залежить від ефективності функціонування бюджетної системи на усіх рівнях – 

національному, регіональному, місцевому, а також від раціональності 

розподілу повноважень між рівнями управління. Декларативний перерозподіл 

фінансових ресурсів та повноважень в контексті впровадження сучасної 

реформи децентралізації перетворив у фінансово спроможні два рівні влади – 

національний і місцевий, послабивши при цьому роль регіонального рівня, що 

негативно відображається на соціально-економічному розвитку регіонів [1, 

с.36]. 

Відповідно до реалій сьогодення бюджетна політика є важливим 

інструментом державного регулювання та складовою фінансової політики 

держави, оскільки вона сприяє створенню конкурентоспроможної національної 

економіки; забезпеченню фінансово самодостатнього розвитку всіх регіонів 
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країни; стимулює інноваційний розвиток галузей економіки; забезпечує 

підвищення рівня соціальних стандартів.  

Необхідність докорінної зміни системи влади та її територіальної основи 

на всіх рівнях, здійснення реальних кроків до стимулювання розвитку країни, 

надання гідної відповіді на сучасні виклики потребувало законодавчого 

забезпечення[2]. 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної 

консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які 

об’єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже 

виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які 

отримали певну автономію і незалежність від центрального бюджету.  

Так, продовження реформи бюджетної децентралізації передбачено і 

Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік». Серед важливих 

результатів першого етапу реформи бюджетної децентралізації – зміцнення 

фінансової спроможності місцевих бюджетів. Зокрема, місцеві органи влади 

отримали додатковий ресурс, – як на виконання делегованих їм повноважень, 

так і на самоврядні функції. До загального фонду місцевих бюджетів за січень-

вересень 2017 року надійшло майже 80% до річного обсягу надходжень, 

затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду за 

такий же період 2016 року становив 30% [3].  

Недосконалість принципів розробки, функціонування та реалізації 

бюджетної політики спрямованої на вирішення найбільш актуальних та гострих 

проблем регіонального розвитку створює прецеденти розробки неефективної 

політики, неефективного, а часом нецільового використання бюджетних 

коштів, передумови для корупції.  

Серед функцій, які повинна виконувати бюджетна політика місцевого 

рівня доцільно виокремити такі, як:  

– регулююча, яка полягає в рівні розподілу фінансових ресурсів з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій; 
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– контролююча, яка полягає в усуненні неефективного та нецільового 

витрачання бюджетних коштів;  

– стимулююча, що сприяє підвищенню зацікавленості місцевих органів 

влади в нарощуванні власного фінансового потенціалу, стимулює розвиток 

бізнесу, допомагає створенню сприятливого інвестиційного клімату;  

– превентивна функція запобігає появі негативних тенденцій формування 

та використання бюджетних ресурсів;  

– мотиваційна функція спонукає зацікавлених осіб фінансувати 

соціально-економічний розвиток території[2].  

Основним інструментом, за допомогою якого територіальні громади 

здійснюють свої функції, є надходження від встановлених законодавством 

податків, зборів та інших платежів, у тому числі за рахунок місцевих податків і 

зборів. Упродовж останніх років в Україні були здійснені суттєві кроки щодо 

фінансової децентралізації та зміцнення ресурсної бази органів місцевого 

самоврядування. Внесені зміни до податкового та бюджетного законодавства в 

частині збільшення обсягів як власних доходів місцевих бюджетів, так і 

місцевих податків та зборів, зокрема: ліквідовані неефективні податки, видатки 

на адміністрування, що були більшими, ніж надходження від таких податків і 

зборів; введено нові економічно ефективні податки; розширено перелік типів 

об’єктів оподаткування; змінено податкові ставки; розширено коло платників 

податків; окремі загальнодержавні податки віднесено до місцевих податків 

тощо[4].  

Враховуючи ці зміни, а також з огляду на мотиваційний аспект та 

безпосередній вплив органів місцевого самоврядування на запровадження та 

мобілізацію місцевих податків і зборів, можна чітко прослідкувати динаміку 

зростання їх питомої ваги в доходах місцевих бюджетів України (без 

трансфертів). 

Отже, зміст бюджетної політики регіону повинен полягати у визначенні 

курсу, завдань і напрямів діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування у сфері формування і використання бюджетних коштів.  



 9 

Список використаних джерел 

1. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні 

проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / 

НАН України; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2017. – 120 с.  

2. Шишпанова Н. О., Шатохін І. Ю., Бюджетна політика регіону: 

теоретична концептуалізація // Електронне наукове фахове видання з 

економічних наук «ModernEconomics», №6 (2017)[Електронний ресурс] – 

Режим доступу:https://modecon.mnau.edu.ua/ 

3. Бюджетний моніторинг [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:http://www.ibser.org.ua 

4. Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, 

методологія, практика: монографія / Т.А. Коляда. – Ірпінь: Університет 

Державної фіскальної служби України, 2016. – 396 с.  

 

 

Білінський П.В.  

студент групи ФК-6017 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

к.е.н., Борзенкова О.Д. 

МИТНА ПОЛІТИКА КРАЇНИ. ЇЇ СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

Як відомо, успішне існування кожної держави включає у себе наявність 

економічної та політичної стабільності. На обидва фактори досить серйозно 

впливає митна політика країни. Кожного дня громадяни будь-якої держави у 

більшій чи меншій мірі це відчувають.  

Хтось користується імпортними товарами, хтось навпаки – виробляє 

продукцію для її експорту і отримання свого заробітку. Кожний з процесів 

може функціонувати лише при існуванні митниці. 
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Митна політика відіграє одну з найважливіших ролей у захисті 

національних інтересів. Вона є важливим засобом державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері роботи України з світовими ринками. 

Загалом, дослідження будуть проводитись посилаючись на дані, що 

відомі про митну політику України. 

Особливого значення митна політика набуває на сучасному етапі – в 

умовах інтенсивних інтеграційних процесів і стрімкого розвитку міжнародного 

та національного митного законодавства.[4] 

Митна політика є одним з дієвих інструментів державного регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків, в першу чергу — захисту внутрішнього ринку 

чи стимулювання виходу вітчизняних товарів на міжнародні ринки. 

Митна політика — система принципів та напрямів діяльності держави у 

сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою 

митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. 

Функціями митної політики є:  

- фіскальна 

- контролююча 

- регулятивна 

- інформаційна 

- організаційна  

- міжнародна.[3] 

Митниця України почала функціонувати восени 1991 року, після 

отримання нашою державою незалежності. У спадок від СРСР Україна дістала 

64 митних пости, на яких працювало близько двох тисяч робітників. Саме від 

цього моменту і почалось функціонування митної політики незалежної 

України. Функціонували 29 автомобільних пунктів пропуску, 14 залізничних, 4 

авіаційних та 17 морських і річкових пунктів пропуску. 

Станом на 2017 рік, митниця України налічує 78,8 тис. працівників, але їх 

кількість могла бути ще більшою, враховуючи те, що за період з 2015 по 2017 

роки близько 4 тис. робітників було звільнено за прояв хабарництва.[2] 
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Стратегія розвитку суспільства в світі однозначно засвідчує, що перемоги 

досягають ті структури, які накопичують та вміло розпоряджаються наявною 

інформацією. Збір і обробка великих об'ємів інформації, на теперішній час, 

можливі тільки з застосуванням інформаційних технологій, які реалізуються 

шляхом створення комплексних систем. Як показує досвід зарубіжних країн, 

саме перехід до «віртуальної митниці» є єдино вірним напрямком 

вдосконалення процедури митного декларування товарів. У міжнародній 

практиці митної електронна форма митного декларування товарів 

використовується з початку 80-х років XX ст. (США, Японія, Німеччина, 

Фінляндія та ін.).  

Митне декларування товарів у країнах ЄС може здійснюватися як шляхом 

використання спеціальних бланків декларацій, так і через передачу даних в 

електронному вигляді за спеціальною програмою NCTS (New Computerized 

Transit System), або так званої нової загальноєвропейської комп'ютеризованої 

системи транзиту. 

Митний кодекс, прийнятий в 2012 році вже зараз можна вважати не 

ідеальним. Так, він відповідає європейським стандартам і дозволяє 

функціонування митної політики на базових засадах. Але фактор 

невдосконаленої законодавчої бази в Україні, нажаль, присутній. В процесі 

євроінтеграції, яка розглядалася в минулому пункті, дійсно з’явилося багато 

змін, але не усі з них пішли на руку керівництву нашої держави.  

Як на мене, більш логічним розвиток може виглядати при 

першочерговому прийнятті нових законів, які б підсилили контроль на 

державній митниці й могли б регулювати митну політику загалом. Згодом, 

треба провести перемовини щодо зміни квот на державні й публічні закупівлі й 

посилити контроль щодо їх проведення, бо кожен другий тендер здається 

“брудним” навіть поглянувши на нього неозброєним оком.[1] 

Звісно, зміни в митній політиці можуть стати реальністю лише після 

зміни економічного та виробничого вектору розвитку держави. Проте, 

першочергові кроки мають бути радикальними і мають супроводжуватися не 
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особистими, а державними інтересами. Бо лише при переслідуванні такого 

варіанту розвитку буде можливим максимально-швидкий перехід як митної 

політики України так і економіки загалом до стану, близького до розвинених 

країн. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Податкова заборгованість в Україні в окремі роки досягала двох третин 

доходів зведеного бюджету. Останнім часом вона дещо скоротилася, 

наблизившись до значення 1/8 усіх надходжень скарбниці. Однак навіть за 

таких обсягів податкова заборгованість являє собою загрозу національній 

безпеці, створюючи умови для наступного недофінансування важливих 

загальносуспільних потреб.  

http://www.minfin.gov.ua/
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Останнє є одним із чинників розвитку деформацій ринку у масштабах 

країни та послаблення національних позицій у більш пізніх даних (2017 року) 

показує, що після списання боргів, причиною яких багато в чому стала 

державна податкова політика, лише 1,3% податкового боргу створено 

платниками-банкрутами. Щодо інших не було порушено провадження у справі 

про банкрутство, тобто за умови ефективного фінансового менеджменту вони 

могли б погасити свої зобов’язання перед державою [1].  

Виникнення у платників об’єктивних причин, що унеможливлюють 

виконання податкового обов’язку та в подальшому погашення податкового 

боргу, викликає необхідність застосування особливих процедур. Обумовлено це 

тим, що податковий борг неможливо обліковувати безмежно довго - це 

призводить до підвищення навантаження на контролюючі органи та ускладнює 

адміністрування податків. Цілком логічно в даному випадку визначати суми 

податкового боргу, які навряд чи будь-коли зможуть бути стягнуті до 

державного та місцевих бюджетів, безнадійним податковим боргом та 

списувати його, знімаючи таким чином навантаження на контролюючі органи. 

Мова в даному випадку йде саме про можливість визнання податкового 

боргу безнадійним відповідно до вимог ст. 101 Податкового кодексу України, а 

не про беззаперечне надання вказаним різновидам податкового боргу цієї 

характеристики [2]. 

Процедури визнання податкового боргу безнадійним деталізовано в 

Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, 

затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10 жовтня 2013р. 

№ 577. Варто відмітити допущену неточність у формулюванні кола осіб, на 

яких поширюється цей нормативний акт [3]. 

Однією з проблем, що постають перед Україною як незалежною, 

соціально орієнтованою державою, яка бере активну участь у процесі інтеграції 

до світового простору, є значні обсяги податкового боргу. Проблема наявності 

податкового боргу є загальнодержавною, оскільки недонадходження доходів до 

бюджету в запланованих обсягах з причини накопичення новоствореного 
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податкового боргу безпосередньо впливає на формування та стабільність 

фінансової системи держави та на фінансування державних програм соціально-

економічного розвитку.  

Уряди країн світу здійснили цілу низку антикризових програм, щоб 

послабити вплив світової кризи на свої економіки. В Україні спроби подолати 

наслідки фінансової кризи не дали необхідного ефекту незважаючи на розробку 

і реалізацію окремих заходів економіко-правового, організаційного, 

соціального та іншого характеру, а також прийняття законодавчих актів, що 

встановлюють повноваження податкових органів, обсяги податкового боргу в 

Україні залишаються значними.  

Можна помилково вважати суб’єктом податкових дій лише платника, 

оскільки від його дій залежить наявність цього явища: проте, так само як 

податки відображають взаємини між платником та державою, так і борг зі 

сплати податків є результатом взаємин цих двох суб’єктів. У контексті 

суб’єктів ми маємо говорити про управління податковим боргом, яке вони 

здійснюють. Визначення поняття «управління податковим боргом» надає         

О. Тимченко як сукупність прийомів та способів впливу на платіжну поведінку 

боржників, спрямованих на погашення ними податкового боргу з метою його 

мінімізації. Особливістю об’єкта управління є те, що платники-боржники 

функціонують відокремлено один від одного. Відтак, управлінські дії мають 

бути спрямовані на кожного боржника окремо. Управління податковим боргом 

як несплаченої в установлений термін узгодженої суми податкового 

зобов’язання здійснюється через підсистеми засобів впливу на платника для 

забезпечення погашення ним податкового боргу самостійно та заходів 

примусового стягнення. 

 

Список використаних джерел 

1. Державна фіскальна служба України (Офіційний портал). 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua  



 15 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу 

платників податків : Наказ Міністерства доходів і зборів України № 577 від 

10.10.2013 р. // Офіційний вісник України. - 2013. - № 89. - Ст. 3281. 

 

 

Гінкул А. О. 

студентка групи ФК-6017 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник:  

к.е.н. Борзенкова О. Д. 
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МАЛОГО БІЗНЕСУ 

В Україні, на противагу закордонній практиці, протягом останніх років 

мале підприємництво влада розглядає виключно з позиції його економічного 

значення. Це яскраво проявляється в специфіці державної фіскальної політики 

щодо малих підприємств, де основним акцентом є рівність регуляторних 

правил як для малого, так і для великого бізнесу, замість спрощення та 

здешевлення обов'язкових процедур нагляду та звітності для малого 

підприємництва. 

Розвитку малого підприємництва заважають цілий ряд економічних та 

організаційних перешкод, де особливу роль відіграє механізм його 

оподаткування. 

Формування доходної бази місцевих бюджетів для України є особливо 

гострою та актуальною проблемою, оскільки з одного боку обраний нашою 

країною стратегічний курс на євроінтеграцію потребує посилення власних 

джерел доходів в структурі доходної бази бюджетів муніципалітетів, а з іншого 
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численні проблеми сфери державних фінансів вимагають зростання ролі саме 

місцевого оподаткування у власних доходах муніципалітетів [1]. 

Попри значну кількість наукових праць в цьому напрямі, 

малодослідженими залишаються сучасні особливості застосування спрощеної 

системи оподаткування у сфері малого бізнесу в умовах значної мінливості 

податкового законодавства, а також питання щодо наукового обґрунтування 

економічної та соціальної ефективності створення спеціальних режимів 

оподаткування для малих підприємств у формуванні фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів , що й зумовлює актуальність цього дослідження в умовах 

українського сьогодення. 

Отже, є необхідність всебічного комплексного дослідження питань, 

пов’язаних із впливом системи оподаткування на діяльність суб’єктів малого 

підприємництва, та стимулювання його розвитку. 

На кінець 2017 року в Україні налічувалось 1973 тис. суб’єктів малого і 

середнього підприємництва (проти 1932 тис. в попередньому році), з яких 1,63 

млн. фізичних осіб-підприємців і 343 тис. юридичних осіб-підприємців. 

Найбільша кількість малих і середніх підприємств традиційно 

зосереджена в м. Києві – 25%, Дніпропетровській – 11,2%, Донецькі – 6,8%, 

Харківській – 6,7%, Львівській – 5,5%, Київській – 5,5%, Одеській – 5,2% 

областях 

Слід зазначити, що кількість великих підприємств впродовж                              

2015 - 2017 років значно зменшилась: з 659 одиниць у 2015 році, 497 – у 2016 

році, до 423 – у 2017 році. В першу чергу це є наслідком ведення АТО і 

тимчасової окупації частини території східних регіонів, де здебільшого 

розміщувались великі промислові підприємства, та впливу загальноекономічної 

кризи, що лише посилилась у зв’язку з подіями воєнного характеру. 

Впродовж 3-х років спостерігається також зменшення кількості середніх 

підприємств. Так, на початок 2017 року в Україні було зареєстровано 15,2 тис 

середніх підприємств, кількість яких зменшилась порівняно з попереднім роком 
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на 703 одиниці (4,4%). А в порівнянні з 2011 роком у 2016 році кількість 

середніх підприємств щороку зменшилась на 24%. 

Кількість малих підприємств у 2016 році зросла на 3,2 тис. одиниць (1%) і 

досягла майже 328 тис.. Проте, це не можна назвати успішними здобутками, 

оскільки це лише незначний крок в напрямку повернення втрачених у 2014 році 

позицій, коли кількість малих і середніх підприємств в порівнянні з попереднім 

роком скоротилась на 30тис. одиниць. При цьому нинішній показник кількості 

підприємств малого бізнесу на 4% менший за значення 2011 року. 

Основний позитив динаміки розвитку в категорії малого підприємництва 

відбувся за рахунок мікробізнесу. Так, кількість мікропідприємств у 2016р. 

зросла на 5 тис. одиниць (2%) і досягла 284 тис. підприємств. Однак таке 

зростання кількості мікропідприємств частково можна пояснити певним 

«подрібненням» впродовж останніх років як середніх, так і малих підприємств 

[2]. 

Із 1,63 млн. фізичних осіб-підприємців лише 307 суб’єктів, або 0,02%, за 

законодавчими критеріями відносились до середнього бізнесу, решта належали 

до малого, зокрема, мікробізнесу.Cлід зауважити, що частка реалізованої 

фізичними особами-підприємцями продукції в загальних обсягах реалізації 

(включаючи і великі підприємства), зросла з 6,1 до 6,7% в порівнянні з 2014 

роком. 

Усього в сфері малого і середнього підприємництва у 2017 році було 

зайнято близько 6,5 млн. осіб з урахуванням фізичних осіб, або 41 відсоток 

усього зайнятого населення працездатного віку. Зокрема, в середньому 

підприємництві було зайнято понад 2,6 млн. осіб, а в малому – 3,9 млн, з яких 

2,9 млн – в мікробізнесі [3]. 

Отже, аналізуючи середню кількість працюючих на підприємствах 

відносно законодавчих критеріїв визначення категорій суб’єктів 

підприємництва, можна зазначити, що вирішальним стимулом розвитку малого 

підприємництва є спрощена система оподаткування. Разом з тим, відсутність 

інших механізмів державної підтримки і необхідність власників малих 
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підприємств сплачувати ЄСВ за своїх працівників обмежує прагнення 

підприємств до зростання кількості їх найманих працівників до граничних меж, 

а також сприяє розвитку тіньового сектору. 

 

Список використаних джерел 

1. Брижань І.А. Реформування системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва як один із заходів державної підтримки їх розвитку / І.А. 

Брижань, О.О. Олійник // Економіка і регіони. – 2016. – № 2. – С. 171-176 

2. Юрій С.І. Фіскальна і стимулююча ефективність спрощених режимів 

оподаткування для приватних підприємців / С.І.Юрій, О.Р. Квасовський // 

Фінанси України. – 2002. – №8. – С.63-70. 

3. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій 

реформування оподаткування у країнах ЄС / А.М. Соколовська, Т.В. Кощук // 

Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94–115. 

 

 

Демчевський І.Г. 

студент групи ФМ-0117 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

                                                                        к.е.н., доцент Князькова В.Я. 

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ  

У зв’язку з економічними процесами, що відбуваються в Україні на 

сучасному етапі розвитку економіки, значно підвищилась актуальність 

досліджень проблематики податкового адміністрування, оскільки від 

результативності та ефективності адміністрування податків залежить стан 

податкових надходжень до бюджету, а відтак - і спроможність держави вчасно 

та у належному обсязі оплачувати створення суспільних благ.  Одним з 

ключових чинників економічного розвитку та фактором фінансової 



 19 

стабільності держави залишається ефективність податкової сфери. Фіскальна 

спрямованість політики України в умовах економічної нестабільності вимагає 

активних дій, метою яких є забезпечення обігу фінансових ресурсів, 

гармонізація податкових відносин та наповнення бюджетів усіх рівнів. 

Система податкового адміністрування - це сукупність елементів 

(інструментів) податкового адміністрування, в  результаті дії яких 

забезпечується процес управління у сфері оподаткування. Вона складається з 

таких елементів: 

– організація податкових відносин; 

– прогнозування та планування податкових надходжень; 

– адміністративне регулювання податкових відносин; 

– консультативна робота; 

– податковий контроль; 

– адміністрування податкового боргу; 

– впровадження сучасних технологій податкового адміністрування [1, 

с.7]. 

Лише шляхом гармонійного поєднання цих складових податкового 

адміністрування та вмілого їх використання можна досягти вагомого 

фіскального ефекту. 

Але ж чимало проблем виникає в процесі адміністрування податків. Нині, 

в у мовах економічної нестабільності, значна увага при здійсненні податкового 

адміністрування приділяється протидії ухиленню від оподаткування, вивченню 

«податкової поведінки» платників в умовах загострення кризових явищ в 

економіці, визначенню податкоспроможності платників, прогнозуванню та 

моделюванню податкових ставок і бази оподаткування. 

В Україні системі адміністрування податків притаманна низка проблем, 

які за їхнім характером можна згрупувати у чотири види: 

- правові (пов’язані з дотриманням вимог податкового законодавства); 

- організаційні (проблеми, які виникають на етапі організації процесу 

адміністрування податків); 
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- соціально-психологічні (спричинені конфліктом інтересів фіскальних 

органів і платників податків); 

- економічні (пов’язані з недостатньою економічною ефективністю 

функціонування системи адміністрування податків). 

На наш погляд, в сучасних умовах фінансового  розвитку держави та 

окремих регіонів напрямами їхнього подолання можуть бути: 

- подальше вдосконалення окремих положень Податкового кодексу 

України, зокрема в частині адміністрування податків та наближенні його 

характеру до країн ЄС; 

- активізація масово-роз’яснювальної роботи з питань ролі податків в 

економічному та суспільному розвитку держави й тлумачення норм 

податкового законодавства серед платників податків; 

- проведення щорічних курсів підвищення кваліфікації працівників 

фіскальних органів (зокрема, стажування у країнах ЄС) та активне 

використання новітніх технологій у процесі адміністрування податків; 

- формування податкової культури серед дітей та молоді; 

- розвиток взаємовідносин між фіскальними органами та платниками 

податків на паритетній основі;  

- здешевлення процесу адміністрування податків й здійснення заходів зі 

своєчасного виявлення та усунення причин податкових девіацій [2, с.221]. 

Ці заходи дозволять значно спростити питання адміністрування 

податкових платежів, нададуть можливість бізнесу більш якісно адаптуватися 

до нових умов ведення господарської діяльності, забезпечать скорочення 

податкових перевірок, що у свою чергу дасть змогу бізнесу вільно розвиватися 

та створювати нові робочі місця [3, с.135]. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В 

УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В економічних відносинах суспільства кожної країни податки займають 

провідне місце. Розвиток держави та зміна її форми вимагає постійного 

реформування податкової системи, що має відповідати вимогам певного 

періоду функціонування держави. Призначення майнових податків полягає в 

забезпеченні справедливого розподілу податкового навантаження між 

субєктами податкових відносин, стимулюванні фізичних та юридичних осіб до 

раціонального та ефективного використання власного майна. 

Аналіз особливостей майнового оподаткування як зарубіжного так і 

вітчизняного досвіду свідчить, що можливості цих податків щодо наповнення 

бюджету та регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві досить 

вагомі. 

Одним із важливих питань, що має вагоме значення для економічного  

розвитку України, є введення податку на нерухомість. Запровадження такого 

податку запобігає спекуляції на ринку нерухомості, впливає на політику 
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регулювання цін у цій сфері. Податок на нерухомє майно виконує функцію 

компенсаційного податку, він став додатковим джерелом збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів.  

Крім того, податок на нерухомість: 

- відносно простий та прозорий в адмініструванні; 

- у короткостроковій перспективі такий податок є фіксованим; 

- заохочує перерозподіл фондів від менш ефективного до більш 

ефективного власника, що є надзвичайно важливим в Україні, зважаючи на 

непрозорий та часто неефективний розподіл власності в процесі приватизації; 

- сприяє кращій оцінці власних активів підприємствами; 

- передбачає оподаткування тіньової діяльності, зменшує стимул до 

приховування прибутків; 

- забезпечує відносно стабільні надходження до бюджету [1]. 

Сьогодні податок на нерухомість стягується приблизно в 130 країнах по 

всьому світі та є вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів. 

Але ж про досконалість справляння податку на нерухомість стверджувати 

зарано. Велику стурбованість викликає питання про адміністрування податку 

на нерухомість. Може виникнути ситуація, коли державні витрати на 

адміністрування цього податку будуть перевищувати його надходження до 

бюджету [2]. І найголовнішою проблемою сьогодні є правильний вибір бази 

оподаткування. 

Вважаємо, що базою оподаткування повинна бути не житлова площа 

нерухомості, а її якісна оціночна вартість. Яскравим прикладом такої системи 

оцінки вартості нерухомого майна на вторинному ринку є країни з розвинутою 

економікою: у Латвії, Італії, Іспанії, Чорногорії, Чехії, де базою оподаткування 

є кадастрова оцінка майна; у Франції, Великобританії, Швейцарії, Швеції при 

оподаткуванні застосовують показники ринкової вартості, що ґрунтуються на 

масовій оцінці нерухомості; у Німеччині податок на нерухомість залежить від 

оцінки об’єкта (визначається за таблицями, які враховують фізичні та 

географічні особливості житла) та відсоткової ставки, яка визначається владою 
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тієї чи іншої місцевості. Проте, для ефективного застосування майнових 

податків на практиці необхідна розробка простої та справедливої методики 

оцінки вартості майна та відповідної електронної бази даних. 

Пропонуємо у випадку оцінювання об’єктів нерухомого майна 

враховувати наступні фактори: 

- престижність місця (залежно від розвинутості інфраструктури району, 

відстані до центру міста, до зупинки із зручною транспортною розв’язкою, 

авто- та залізничного вокзалу, наявність супермаркетів, ринку, дит. садка, 

школи, поліклініки, скверів та парків); 

- поверх; 

- стан будинку (будинок, що потребує капітального ремонту чи 

новобудова); 

- площа; 

- кількість кімнат; 

- якість прибудинкової території (зручний доїзд до будинку, освітлення, 

дит. майданчик, «зелена територія», гаражі та місце стоянки автомобілів); 

- опалення (будинок із централізованим опаленням, дахова котельня чи 

індивідуальне опалення); 

- якість ремонту [3]. 

Врахування провідного зарубіжного досвіду та удосконалення методики 

оцінки вартості майна має забезпечити стягнення справедливої суми податку. 

Тому варто максимально врахувати різні фактори впливу на формування 

вартості нерухомого майна. 
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СИСТЕМІ УКРАЇНИ  

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять 

на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних 

умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація 

процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у 

розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє 

ефектному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого 

узгодження видатків органів влади з місцевими податками і уподобаннями 

[3,c.221-227]. 

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема 

вироблення дієвого механізму, який би визначив нові принципи формування 

місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів 

влади. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних 

відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно 

взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без 

врахування двох інших [4,c.189-208]. 
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Тому удосконалення системи місцевого оподаткування, яка є складовою 

податкової системи держави і водночас необхідним фінансовим атрибутом 

місцевих органів влади і самоврядування, є надзвичайно актуальним [5,c. 20]. 

Зважаючи на покращення стану мобілізації надходжень та зміну 

структури місцевих податків і зборів їх частка у доходах місцевих бюджетів 

(без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) значно зросла за 

останні роки. Якщо у 2011 році їх частка становила лише 3,2%, то у 2014 році 

вона зросла майже у 3 рази – до 8,8%, а в 2017 році вже становить 30%  [2]. 

Відповідно, формування значної частини доходів власних бюджетів 

знаходиться у прямій залежності від того, наскільки ефективно органи 

місцевого самоврядування зможуть організувати весь комплекс робіт по 

запровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів. 

 

Рис.1. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів 2007-2017 рр. 

Про це яскраво свідчать показники виконання місцевих бюджетів за 2017  

року. Так, за підсумками 2017 року обсяг надходжень місцевих податків і 

зборів в цілому по Україні становить 33,8 млрд грн, що на 5,2 млрд грн або на 

25,5% більше надходжень за аналогічний період 2016 року. Найбільшу питому 

вагу у структурі місцевих податків і зборів займають надходження від плати за 

землю (52,6%) та єдиного податку (42%). 

Необхідно відзначити, що темпи надходжень місцевих податків і зборів 

до бюджетів об’єднаних територіальних громад більше ніж по інших рівнях 

місцевих бюджетів, зокрема і по містах обласного значення. За 9 місяців 
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поточного року вони зросли на 30,6%, тобто динаміка зростання по ОТГ є на 

5,1 відсоткових пунктів вищою, ніж в цілому по Україні. 

У розрізі окремих платежів також зберігається аналогічна тенденція. 

Зокрема, надходження до усіх місцевих бюджетів плати за землю зросли у 

звітному періоді на 14,2%, тоді як по об’єднаних громадах показник росту 

становить 20,2%. Доходи місцевих бюджетів від єдиного податку збільшилися 

на 39,3%, у той же час по об’єднаних громадах – на 42,3%. Загалом, частка 

місцевих податків і зборів у доходах ОТГ становить майже 33% у структурі 

усіх власних доходів (Рис.2). 

Рис.2. Темп зростання місцевих податків та зборів за 2017р. (% та 

млн.грн.) 

Здійснивши моніторинг надходжень місцевих податків і зборів можна 

зробити наступні висновки. За період 2003–2017 рр. абсолютні показники 

надходжень місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів суттєво зросли.  

Дане зростання забезпечено збільшенням надходжень єдиного податку, частка 

якого в надходженнях від місцевих податків і зборів складає – 42,0%. А також 

запровадженням реформованого податку на майно з січня 2015 року [2]. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ 

На початковому етапі свого функціонування податкова система України 

спричинила кризові явища у механізмі розподілу фінансових ресурсів 

мільйонів громадян на користь держави, а тому сформувала чіткий стереотип 

несправедливості, який трансформувався в досить розвинений інститут 

приховування доходів.  

На відміну від вітчизняних реалій зовсім інший підхід до платників 

податків із доходів фізичних осіб в іноземних державах, де стан демократії та 

суспільні норми в значній мірі мають вплив на побудову та функціонування 

фіскальної політики, яка передовсім спрямована на вирішення соціальних 
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питань та економічну мотивацію домогосподарств, а вже потім на забезпечення 

уряду фінансовими ресурсами. 

 В умовах створення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки 

пошук шляхів удосконалення власної системи оподаткування доходів фізичних 

осіб із урахуванням світових здобутків у цій сфері є досить актуальним. 

Іноземні системи прямого оподаткування доходів фізичних осіб мають 

уже досить апробовану часом практику становлення та розвитку на базі 

глибокого усвідомлення кожним платником податку свого конституційного 

обов’язку - сплати податків. Значні соціальні видатки та постійна увага 

держави до платника податків поступово виховали свою податкову культуру, 

яка зовсім інша від вітчизняних реалій. Також по іншому розуміється і сутність 

категорії «податок»: в Німеччині - це підтримка, яку громадяни надають 

державі; у Великобританії - це обов’язок перед державою; у США податок 

розуміється як «такса»; у Франції - як обов’язкова плата. Для нашої держави, як 

не прикро, розуміння даної фінансової категорії зводиться лише до 

примусового платежу. [1, c.46] 

На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування 

податком із доходів фізичних осіб встановлюються виключно на 

загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого 

самоврядування надано досить широке право в сфері податкової юрисдикції.  

У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, 

Норвегія, Румунія, особистий прибутковий податок належить до місцевих 

податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи місцевого 

самоврядування самостійно визначають ставки, за якими будуть 

оподатковуватися доходи громадян. 

Податки на спадщину як одна із складових прибуткового оподаткування у 

розвинутих країнах світу не відіграє значної ролі, якщо розглядати його з точки 

зору ефективного фіскального інструменту. У деяких країнах, таких як Італія, 

Люксембург, Австралія, Канада і Нова Зеландія, спадок узагалі не 

розглядається як об’єкт, з якого сплачується податок. [2, c.189] 
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          Світовий Податковий кодекс закріплює такі основні вимоги, яких 

потрібно притримуватися при створені ефективної податкової системи: 

- запровадження єдиного загального кодексу на всі податки замість 

безлічі податкових законів; 

- відмова від протекціоністських податків. Ця умова є обов’язковою для 

виконання в контексті інтеграції в світову економіку; 

- відмова від податкових пільг і закріплення їх субсидіюванням [3, c.67]. 

          В усьому світі в системі податкових відносин важливе місце посідає 

показник «граничний дохід» - мінімальний розмір отриманого доходу, з якого 

починається сплачуватися податок. У розвинутих країнах світу система 

прибуткового оподаткування будується таким чином, що показник «граничний 

дохід» залежить від кількості дітей, сімейного стану платника та способу 

оподаткування за єдиною чи роздільною системою. 

В таких країнах, як Ірландія, Корея, Мексика, Туреччина, 

середньозважена величина граничного доходу, з якого починається 

сплачуватись податок з доходів фізичних осіб, становить 30% від середньої 

заробітної плати у виробничому секторі. Якщо порівнювати з нашою 

державою, то ця цифра становить 17 грн., тобто приблизно лише 3% від 

мінімальної заробітної плати, що є зовсім не відповідним. За ці мізерні кошти 

людина не може задовольнити навіть свої мінімальні потреби. 

Упровадження податків чи зміни в податкових системах європейських 

країн супроводжуються широкою агітаційною кампанією щодо переваг і 

важливості тих чи інших кроків у сфері оподаткування. У нашій державі цього 

немає, тому більшість населення сприймає запровадження податків негативно. 

Розширення демократичних засад у подальшому позитивно вплине на весь 

податковий процес. 

Отже, реалізація на практиці іноземного досвіду має на меті сприяти як 

найшвидшому переходу до нової сталої та дієвої системи оподаткування, яка 

ґрунтуватиметься на всебічному поєднані найкращих передових методів та 

запозичених позитивних елементів із досвіду податкових систем зарубіжних 
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країн, що дало б поштовх до посилення соціальної складової системи 

оподаткування. 
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК У СИСТЕМІ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ 

В умовах соціально-орієнтованої економіки необхідно мати відповідні 

грошові фонди, формування яких можливе за рахунок своєчасного 

надходження коштів. Головним джерелом надходження коштів в нашій країні є 

податкові надходження, саме вони формують найбільшу частку доходів 

бюджету. Сьогодні сутності непрямого оподаткування в фінансовій науці 

приділяється значна увага, що пов'язана з його значним фіскальним значенням. 

Непрямі податки, та їх складова – акцизи – являються одним з найвпливовіших 

інструментів регулювання економіки будь-якої держави в галузі фінансів і 

елементів фінансових відносин на всіх рівнях – держави, підприємств, 

громадян. 

В Україні до підакцизних товарів віднесено такі як: 
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- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

- нафтопродукти;  

- електроенергія; 

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. 

Непрямі податки встановлюються на товари і послуги у вигляді надбавок 

до ціни товару чи послуги, оплачуються покупцями при купівлі товарів та 

отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями цих товарів та послуг. 

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні доходів 

Державного бюджету. Надходження від них у Державний бюджет 

перевищують 45 % його доходів.  

Протягом останніх п’яти років організація роботи із забезпечення 

адміністрування податків і зборів та інших платежів здійснювалась на високому 

рівні.   

Найбільші суми надходжень до Державного бюджету забезпечили 

наступні галузі: транспорт, складське господарство, оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  , промисловість , 

будівництво, професійна, наукова та технічна діяльність  . 

Недолік акцизного оподаткування,при введенні невеликої кількості 

акцизів, вони охоплюють порівняно невелика кількість громадян, так як не всім 

хочеться споживати певні підакцизні продукти ,наприклад: спирт, тютюн. 

Ще одним питанням, яке потребує розгляду при реформуванні акцизного 

податку є використання пільг. Якщо розглядати це питання в порівнянні з 

країнами ЄС, то основною відмінністю вітчизняного законодавства, що 

регулює стягнення акцизного податку, є наявність галузевих пільг. На відміну 

від країн ЄС, в Україні основною пільгою зі сплати акцизного збору є 

звільнення від оподаткування окремих видів товарів або операцій. В країнах ЄС 

основною пільгою залишається застосування знижених ставок податку, 

причому знижені ставки акцизного податку не можуть бути нижчими за 50% 

від стандартної національної ставки акцизу. 
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Вдосконалення потребує і режим виробництва та обігу спеціальних марок 

акцизного податку. Незважаючи на всі намагання посилення ефективності їх 

використання в Україні, зберігаються випадки використання марок акцизного 

податку в схемах ухилення від сплати акцизного податку, особливо це 

стосується операцій з ввезення на митну територію України алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів імпортного походження. 

В узагальненому вигляді основними завданнями, які постають при 

реформуванні оподаткування акцизним податком в Україні, є формування 

ефективної системи акцизного податку з використанням економічно 

обґрунтованого рівня його ставок і забезпечення виконання ним функції, 

пов’язаної з обмеженням споживання окремих товарів-шкідливих для здоров’я 

людини. Реалізація зазначених заходів дозволить як підвищити фіскальну роль 

акцизного податку в Україні, так і створить умови для забезпечення сталого 

розвитку підприємств-виробників підакцизної продукції, а також захистити 

вітчизняних споживачів від неякісної продукції як вітчизняного, так і 

імпортного походження. 
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Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що законодавство про 

податок на доходи фізичних осіб змінюється, вдосконалюється та являється 

основним з основних джерел податкових надходжень місцевих бюджетів та 

засобом державного регулювання економіки країни. 

До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, 

оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу 

доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в 

оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених 

верств населення і посилювати для осіб з високими доходами.  

Недоліком цього податку є також значні можливості для платників в 

заниженні оподатковуваного доходу і в ухиленні від сплати податку. Особливо 

це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності. 

Після оголошення України незалежною демократичною державою 24 

серпня 1991 р. розпочалася нова ера в законотворчому процесі, який мав на 

меті регулювання обліку системи податків. Розглядаючи становлення 

економічної системи незалежної України, слід виокремити наступні історичні 

етапи.  

Перша історична межа виділена з 24.08.1991 р., з моменту проголошення 

незалежності України, і по 26.12.1992 р. і відзначається дією Закону України 

"Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства".  

 Наступний проміжок часу (найдовший) діяв Декрет Кабінету Міністрів 

«Про прибутковий податок з громадян», в який 14 разів було внесено зміни. 
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Відповідно, кожний новий законодавчий акт, який припиняв дію попередніх, 

розмежовував історичні рамки, вносив свої корективи, які були іноді 

кардинальними. Основні зміни торкнулися навіть назви податку, яка була 

змінена із «прибуткового податку» на більш доцільну — «податок на доходи 

фізичних осіб». Інші важливі перетворення можна розділити по напрямках 

змін: об’єкт, база, пільги, ставки, відображення в облікових регістрах та звітних 

формах. 

Аналіз законодавчих змін необхідно розпочинати із змін у тлумаченні 

категорії «платники податку» на доходи фізичних осіб. Такі зміни були 

обумовлені необхідністю виокремлення групи осіб, які б виконували обов’язки 

обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику, та перерахування податків дo відповідного бюджету від 

імені тa зa рахунок коштів платника податку. 

З введенням в дію норм Податкового кодексу процедура обрахування 

податку на доходи фізичних осіб спростилася. Виокремлення поняття «база» 

дозволило акцентувати увагу на можливості застосовування податкової знижки.  

Основні зміни на кожному історичному етапі відбувалися у розмірах 

ставок податку на доходи фізичних осіб. При дії прогресивної шкали 

оподаткування податку на доходи фізичних осіб не оподатковувався розмір 

мінімальної заробітної плати, і ставки збільшувалися разом із розміром 

оподатковуваного доходу. Але не дивлячись на збільшення ставок майже 

удвічі, доходи бюджету від прибуткового податку з громадян в цей період не 

збільшились, а зменшились – внаслідок ухилення від сплати по таких 

необгрунтованих з економічної точки зору ставках. Досить довго (до 2004 р.) в 

Україні застосовуваласть прогресивна шкала оподаткування, з мінімальною 

ставкою 10% та максимальною – 90%. Розмір ставки залежав від обсягу 

оподатковуваного доходу. З 2004 р. застосовувалися пропорційні ставки, які не 

залежать від обсягу оподатковуваного доходу, а лише від виду доходу та 

статусу (резидент чи нерезидент) платника.  На даний час залишилась без змін 

основна ставка утримань після вирахування єдиного соціального внеску, на 
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рівні18%. З 01 грудня 2018 р. розмір мінімальної заробітної плати підвищений 

до 3723 грн., і граничний розмір доходу, який оподатковується ставкою 18%, 

відповідно, збільшиться також. З суми перевищення доходу у 10 мінімальних 

заробітних плат застосовується ставка 20% (раніше 17%). 

Прибуткове оподаткування населення в Україні є одним з найвагоміших 

джерел доходів бюджету. Завдяки тому, що в країні податок на дохід фізичних 

осіб формувався в кілька етапів, ми зараз спостерігаємо значні зміни в 

законодавчій базі, де в порівнянні з 2000 роками знизилось податкове 

навантаження на громадян, запроваджено прогресивної, диференційованої 

шкали оподаткування. 

З метою підвищення ефективності податкового планування, доцільно 

доповнити аналітичний інструментарій показниками фіскального потенціалу, 

що дозволить проводити більш повний і якісний контроль, а також вчасно 

вносити корективи в чинний порядок оподаткування. Під регулюючим 

потенціалом оподаткування особистих доходів слід розуміти здатність 

впливати на рівень життя громадян шляхом застосування неоподатковуваного 

мінімуму та прогресивного оподаткування, що забезпечить, з одного боку, 

зниження податкового навантаження на малозабезпечені верстви населення, а з 

іншого - його поступове підвищення для заможних громадян.  
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам. Існує ряд основних 

податків, які дістали загально світове визнання, хоча механізм їх справляння 

може суттєво відрізнятися в різних країнах. До них належать: основні прямі 

податки – прибутковий податок із доходів юридичних осіб і фізичних осіб, а 

також такі форми непрямого оподаткування, як специфічні акцизи 

представником яких є акцизний збір, та універсальні акцизи, до яких належить 

податку на додану вартість (ПДВ). ПДВ є одним з основних серед податкових 

надходжень у дохідні частини бюджету. Це є основною причиною закріплення 

його за бюджетом держави. Наприклад, в Україні в 2017 р. надходження від 

ПДВ становили 68 % від загального обсягу доходів Державного бюджету. 

Аналізуючи надходження ПДВ до Державного бюджету в 2017 р. в 

порівнянні з 2016 р. спостерігається зростання  їх суми на 104,1 млрд грн, або 

на 31,6 %. (Рис. 1.1). Це, насамперед, пов’язано з прийняттям податкової 

реформи у 2017 році, основні положення якої передбачали [1]:  

 Запровадження єдиного реєстру про повернення сум бюджетного 

відшкодування. 

 Скасування мораторію на проведення документальної перевірки. 

 Здійснення бюджетного відшкодування без висновку контролюючого 

органу. 

 Збільшення строків реєстрації ПН (податкова накладна) / РК (розрахунок 

коригування) 

 Скасування спеціального режиму. 
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Рис. 1.1 Надходження ПДВ до Державного бюджету у 2013-2017 рр. 

 Джерело: Складено автором на основі [2]. 

Але, не зважаючи на всі позитивні наслідки застосування податкової 

реформи та аналізуючи практику застосування ПДВ в Україні можна виявити 

наявність об'єктивних та суб'єктивних факторів негативного впливу, які 

роблять механізм справляння цього податку недосконалим. До них належать: 

складність та суперечливість податкового законодавства, яка зумовлена 

частими його змінами, і пов’язана з цим велика кількість зловживань; 

збільшення податкової недоїмки та обсягу пільг з ПДВ; використання різних 

схем ухилення від сплати податку та отримання необґрунтованого 

відшкодування ПДВ із бюджету; недосконала система адміністрування 

податку, - що дозволило в свою чергу розробити основні заходи для 

вдосконалення механізму справляння ПДВ, а саме: розвинути понятійний 

апарат, запропонувати нормативно-правове та організаційне забезпечення [3]. 

Основними напрямами вдосконалення порядку нарахування, сплати та 

прозорості системи адміністрування ПДВ в Україні мають бути:  

 посилення відповідальності платників та їх посадових осіб за незаконне 

декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування з ПДВ;  

 посилення відповідальності громадян за реєстрацію фіктивних фірм; 

 більш чітка координація дій податкової та митної служб України, щоб не 

допускати фіктивний експорт, а також імпорт товарів за заниженими 
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цінами; 

 зменшення основної ставки податку на додану вартість;  

 вдосконалення процедуру адміністрування шляхом застосування принципу 

- «надання адміністративних послуг платнику податків відбувається в 

податковій службі, а не в окремому її підрозділі»; 

 трансформування механізм обліку платників податку на додану вартість, 

враховуючи нормативні недоліки та технічну недосконалість; 

 запровадження застосування системи єдиного рахунку для сплати податків 

та зборів чи інших платежів на основі досвіду держав - членів ЄС у цій 

сфері. 

Усунення цих недоліків, яке можна здійснити в досить короткі строки, 

дасть змогу зробити цей податок більш технологічним і придатним для 

застосування в Україні.  

Забезпечення ефективності правового регулювання ПДВ і механізму його 

відшкодування тривалий час залишатиметься предметом низки законодавчих 

ініціатив, указів Президента України, урядових і відомчих рішень та наукових 

дискусій, що має сприяти: подоланню наслідків економічної кризи й «тінізації», 

стимулюванню економічного зростання, запровадженню нових методів 

адміністрування, захисту інтересів вітчизняного бізнесу, підвищення добробуту 

громадян. 
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На сучасному етапі реформування податкової системи України націлене 

насамперед на перспективи вступу до Європейського Союзу та рівноправне і 

повноцінне перебування у світовій організації торгівлі, це зумовлює зростання 

ролі податкової системи в національній економіці та її вплив на різноманітні 

сфери життєдіяльності суспільства, оскільки вони виступають основним 

джерелом прибутків держави. Впровадження європейських стандартів у 

вітчизняне законодавство вимагає суттєвого аналізу європейських підходів до 

всіх сфер економічної діяльності, зокрема до непрямого оподаткування. 

Сфера акцизного оподаткування завжди перебуває в епіцентрі уваги всіх 

учасників податкових відносин й особливо фіскальних інституцій. Така увага 

пояснюється, з одного боку, значним фіскальним значенням акцизного податку 

при мінімальній кількості його платників, а з іншого — простотою його 

адміністрування. 

Акцизний податок – надбавка, що включається у ціну окремих 

високорентабельних товарів і послуг. Акцизний податок за формою 

оподаткування є непрямим, за економічним змістом об’єкта – є податком на 

споживання, за методом нарахування – окладний, його сплачують переважно 

юридичні особи [3, с. 228]. 

До підакцизних товарів належать: 

 спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

 тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

 пальне; 
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 автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, 

мотоцикли та транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, 

транспортні засоби для перевезення вантажів; 

 електрична енергія [2]. 

Незважаючи на скорочення обсягів виробництва підакцизних товарів , а 

також обсягів імпорту в Україну більшості груп цих товарів, з одночасним 

зростанням тіньового виробництва та обігу підакцизних товарів, обсяги 

надходжень акцизного податку до державного бюджету протягом 2013 по 2017 

роки загалом збільшилися в 2,7 рази. Основними чинниками, які впливали на 

таке зростання, було щорічне підвищення ставок окремих видів підакцизних 

товарів (продукції), збільшення переліку підакцизних товарів, а з 2013 року – 

падіння курсу національної валюти по відношенню до євро. 

Як показує практика розвинутих країн Європи, акцизний податок може 

стати одним із впливових фінансових інструментів наповнення державного 

бюджету України. За даними Міністерства Фінансів України, акцизний податок 

знаходиться на 4-му місці в структурі наповнення державного бюджету після 

податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та податку на 

прибуток підприємств. Тому для вітчизняного законодавства здійснити 

наступні кроки в напрямку гармонізації специфічного акцизного оподаткування 

в Україні та країнах ЄС, а саме: 

  необхідно запланувати поступове збільшення ставок акцизного 

податку на тютюнові вироби до відповідних мінімальних ставок ЄС з 

урахуванням економічних реалій та національних інтересів України; 

 необхідно гармонізувати класифікацію підакцизних товарів та змінити 

термінологію для підакцизних товарів, що не відповідає європейським нормам; 

 посилення боротьби із тіньовим сектором через запровадження 

електронної акцизної марки та автоматизованої системи контролю за обігом 

підакцизних товарів; 

  направлення частини акцизного податку на фінансування програм 

охорони здоров’я; 
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  підвищення екологічної спрямованості акцизного податку; 

 запровадження мінімальних роздрібних ціни на тютюнові вироби [1]. 
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КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Податок на доходи фізичних осіб є одним з головних податків в системі 

прямого оподаткування, оскільки за його рахунок формується значна частина 

надходжень бюджету України. Крім того, він виступає одним із економічних 

регуляторів за допомогою якого держава оптимізує рівень доходів населення та 

податкового навантаження на економічно активне населення України. 

Податок на доходи фізичних осіб - один з ефективних стабілізаторів 

коливань в економіці, оскільки специфіка його бази оподатковування сприяє 

тому, що він порівняно плавно реагує на економічні підйоми і спади, тому він 

має як фіскальне, так і соціально- регулююче значення. Таким чином, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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актуальним постає питання дослідження податкового навантаження та 

фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб.  

Пoдаток на дoходи фізичних осіб займає oдне з прoвідних місць у 

пoдатковій системі держави, як oбов'язковий її елемент. Він є oдним із 

компoнентів попoвнення бюджету та oдним із гoловних елементів фінансoвого 

механізму держави. Процес оподаткування доходів фізичних осіб є невід’ємним 

структурним елементом розподілу та перерозподілу доходів, що впливає на 

зменшення соціальної диференціації й забезпечення економічного зростання 

країни. Питання удосконалення податку на доходи фізичних осіб в Україні є 

одним із фундаментальних [1]. 

На початковому етапі свого функціонування податкова система України 

спричинила кризові явища у механізмі розподілу фінансових ресурсів 

мільйонів громадян на користь держави, а тому сформувала чіткий стереотип 

несправедливості, який трансформувався в досить розвинений інститут 

приховування доходів. У цій ситуації податкове законодавство довело свою 

недієздатність в пошуку оптимального відношення податкових ставок, 

податкових пільг, які б враховували складну соціально-економічну ситуацію в 

країні на фоні кризових явищ у всіх сферах суспільного життя. 

На відміну від вітчизняних реалій зовсім інший підхід до платників 

податків із доходів фізичних осіб в іноземних державах, де стан демократії та 

суспільні норми в значній мірі мають вплив на побудову та функціонування 

фіскальної політики, яка передовсім спрямована на вирішення соціальних 

питань та економічну мотивацію домогосподарств, а вже потім на забезпечення 

уряду фінансовими ресурсами. 

В умовах створення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки 

пошук шляхів удосконалення власної системи оподаткування доходів фізичних 

осіб із урахуванням світових здобутків у цій сфері є досить актуальним [2]. 

ПДФО у порівнянні з іншими бюджетоутворюючими податками 

упродовж останніх років займає перше місце у формуванні податкових 
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надходжень місцевих бюджетів та четверте місце у формуванні податкових 

надходжень державного бюджету. 

Динамічне зростання надходжень ПДФО і високий рівень виконання 

планових показників забезпечується, головним чином, податком із заробітної 

плати. Це зумовлено значним переважанням її частки у структурі об`єкту 

оподаткування, а також більш суворим контролем і відповідно найвищим 

рівнем сплати, оскільки відбувається утримання податку у джерела отримання 

доходу. Роль податку з інших доходів в наповненні місцевого бюджету 

залишається другорядною [3]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

1. На сучасному етапі податок з доходів фізичних осіб представляє 

собою обов’язковий нецільовий платіж фізичної особи до зведеного бюджету 

для фінансування його видатків. 

2. В ринкових умовах механізм оподаткування доходів фізичних осіб 

представляє собою сукупність податкових важелів прямого та 

опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів до бюджету та 

елементів податкового регулювання особистих доходів.  

3. На обсяг податкових надходжень від оподаткування особистих 

доходів впливають:  

 по-перше, фактори, що закладені в самому механізмі оподаткування 

доходів фізичних осіб, зокрема, склад об’єкту оподаткування, податкові ставки 

та інші; 

 по-друге, значний вплив спричиняють об’єктивні фактори 

ринкового економічного середовища, головними з яких є, величина доходів 

населення, чисельність працюючих, на яку, в свою чергу, впливає низка 

чинників, таких як, рівень безробіття,рівень інфляції, трудової міграції тощо. 

4. Вдосконалення оподаткувння доходів громадян повинно 

відбуватися на основі впровадження дієвого механізму справляння податку з 

доходів фізичних осіб.  
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5. Удосконалення системи оподаткування фізичних осіб, повинно 

відбуватися шляхом впровадження оподаткування доходів за прогресивною 

шкалою.  
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ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять 

на перший план, адже фінансовий перерозподіл є одним з фундаментальних 

умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація 

процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у 

розвитку підконтрольної їй території,  а ключова її ланка – фіскальна 

децентралізація – сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами 
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шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими 

потребами і уподобаннями.  

Актуальним є питання проведення адміністративно-територіальної 

реформи в напрямі укрупнення органів місцевого самоврядування, адже 

сьогодні спостерігається нестача фінансових ресурсів місцевих бюджетів для 

виконання місцевими органами влади покладених на них функцій. Створення в 

Україні інституту самоврядування з відповідними органами управління та 

самодостатніми місцевими бюджетами зумовлюють пошук нових шляхів 

забезпечення стабільності бюджетної системи, стійкості міжбюджетних 

відносин та підвищення ефективності бюджетного регулювання.  

Основними завданнями є обґрунтування необхідності удосконалення 

міжбюджетних відносин в контексті проведення адміністративно-

територіальної реформи в Україні, визначення впливу системи формування 

місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць [1, c.85]. 

Протягом останніх років зростає кількість видів субвенцій з державного 

бюджету, що не сприяє планомірному регіональному розвитку територій. 

Субвенції мають, як правило, соціальний характер і спрямовуються на виплату 

різного роду допомог малозабезпеченим громадянам та сім'ям з дітьми, надання 

пільг та субсидій населенню, окремим категоріям громадян. Питома вага 

інвестиційних субвенцій взагалі є незначною, крім того, спостерігається 

нераціональне використання цих коштів, оскільки об'єкти фінансування 

визначаються постановами Верховної Ради України і надаються несистемно, 

що призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва [2, c.57]. 

На підставі досліджень, що проводилися фахівцями Світового банку, 

встановлено, що в самодостатній територіальній громаді мінімальна кількість 

мешканців повинна бути приблизно 5000-6000 жителів. Такі територіальні 

громади повинні мати стабільну фінансову базу.  

 Відсутність фінансової самодостатності невеликих територіальних 

громад призводить до погіршення якості суспільних послуг, що ними 
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надаються, а спрямування на виконання делегованих повноважень позбавляє 

такі місцеві бюджети фінансових ресурсів на виконання власних повноважень, 

саме за рахунок яких має здійснюватись не тільки розвиток, але й підтримка в 

належному стані інфраструктури місцевих громад. Вищевказане також дає 

підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку 

громад шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення 

первинних громад [3, c.25]. 

Оскільки економічні умови не можуть змінюватися скрізь одночасно і 

однаковою мірою, то вирішення завдань щодо забезпечення певного мінімуму 

видатків місцевих бюджетів і надалі вимагатиме централізації у державному 

бюджеті чималих коштів. Тому виникає суперечність між двома основними 

завданнями адміністративно-територіальної реформи: переданням значної 

частини відповідних повноважень органам місцевого самоврядування базового 

рівня і розширенням податкових гарантій для місцевих бюджетів, з одного 

боку, та забезпеченням єдиного мінімуму бюджетних коштів у розрахунку на 

душу населення незалежно від місця його проживання – з іншого. 

 Потребує удосконалення механізм стимулювання органів місцевого 

самоврядування до нарощування дохідної бази. Удосконалення його можливе у 

врахуванні додаткового фінансового ресурсу, який залишається у 

розпорядженні місцевих бюджетів з метою стимулювання до нарощування 

дохідної бази за останні три звітні періоди.  

 Заслуговує на увагу також практика ряду країн щодо створення системи 

надання фінансової допомоги найбіднішим регіонам, розподіл якої залежить 

лише від чинників, які впливають на видаткові потреби та доходний потенціал 

бюджету, і процедура розрахунку фінансової допомоги не позбавляє її 

одержувачів зацікавленості у зростанні власних бюджетних доходів [4, c.126]. 

 Значення міжбюджетних трансфертів як фактора суспільного розвитку 

повинно зростати разом із деконцентрацією і децентралізацією, тобто з 

перерозподілом функцій центральних органів влади на користь місцевих 
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органів влади та органів місцевого самоврядування, що сприятиме збільшенню 

ролі місцевих органів при наданні окремих суспільних благ.  

Подальший процес реформування місцевих бюджетів України, 

включаючи міжбюджетні відносини, та адміністративно-територіального 

устрою покликаний забезпечити поступове досягнення територіальної 

відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, 

доходами, переданими у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів 

[5, c.38]. 

Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних 

дисбалансів та стимулювання розвитку громад шляхом проведення в Україні 

адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає 

об'єктивним демографічним та міграційним процесам в країні.  
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РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Як визначається у бюджетному кодексі України: бюджетна система 

України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-

територіальних устроїв і врегульована нормами права [1]. 

В сучасних умовах економічної та політичної нестабільності в Україні 

спостерігається тенденція загострення фінансових проблем. Особливе місце у 

фінансовій сфері належить розробці бюджетної стратегії на сучасному етапі. 

Бюджетна політика України 2017 року базується на Стратегії сталого розвитку 

"Україна-2020" і положеннях програм співпраці з Міжнародним валютним 

фондом та іншими міжнародними організаціями. Бюджетна стратегія 

спрямована на вирішення завдань, які поставлені українським урядом в 

сучасних реаліях [2]. 

В першу чергу, в Україні необхідно досягти відновлення економіки та 

сталого розвитку суспільства, проведення структурних реформ в основних 

галузях економіки. Особливо важливим постало питання у визначенні 

пріоритетів у бюджетному фінансуванні державних програм та раціонального 

використання фінансових ресурсів. В умовах проведення АТО, у 2018 році 

необхідно забезпечити пріоритетне спрямування коштів державного бюджету 

на розвиток оборонної галузі, виробництво військової техніки, укріплення 

національної армії.  

Роль Державного бюджету в житті країни є доволі вагомою в наш час, так 

як основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов’язана, 

насамперед, із формуванням, розподілом і виконанням бюджетів усіх рівнів, 
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цільових загальнодержавних фондів. У даному випадку Державний бюджет 

України віддзеркалює суспільно-економічний стан держави. Економічна 

нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів 

та фінансування видатків бюджету. Держбюджет України, його дохідна 

частина прямо пропорційно пов’язані із Державною програмою (прогнозом) 

соціально-економічного розвитку України. І, навпаки, виконання зазначеної 

програми (прогнозу) залежить від її фінансового забезпечення. У цьому 

напрямку Державний бюджет України виступає основою фінансування 

загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню. Фінансова політика є 

основною ланкою системи економічних відносин і відіграє провідну роль у 

реалізації загальнодержавних функцій. Організація і регулювання цих відносин 

здійснюються відповідно до діючого стану та динаміки суспільно-економічного 

розвитку країни. Слід зазначити, що без врахування суспільно-економічного 

розвитку бюджетна політика стає гальмом розвитку економічних відносин. [3, 

с. 17]. 

Важливим напрямом в бюджетній політиці на сучасному етапі є 

проведення пенсійної реформи. Нова модель пенсійного забезпечення буде 

заснована на західному зразку: замість одного джерела пенсії будуть 

виплачуватися з трьох: солідарної, накопичувальної систем та фондів 

недержавного пенсійного страхування. Згідно цієї моделі будуть ліквідовані 

спеціальні пенсії і з 2017 року буде вводитись накопичувальна система пенсій. 

Накопичувальні системи функціонують в багатьох країнах, проте необхідною 

умовою її впровадження в нашій країні є відновлення економічного 

зростання.Прогнозується, що впровадження накопичувальної системи стане 

одним із стимулів для детінізації економіки, оскільки кошти будуть 

накопичуватись на особистих рахунках, які можна буде успадковувати. В 

цьому випадку працівникам вигідно буде повністю показувати свою заробітну 

плату, а не отримувати її «в конвертах». Передбачено, що страховий внесок 

складе 2% від зарплати в 2017 році, а до 2022-го збільшиться до 7%. 
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Накопичувальна система буде обов'язковою для громадян віком до 35 років та 

добровільною для громадян, старших цього віку [4].  

Бюджетом не передбачено достатніх заходів по стимулюванню 

інвестицій, виробництва та пропозиції, підтримки малого та середнього бізнесу. 

Без створення необхідних умов для підприємницької діяльності неможливо 

досягти розвитку малого та середнього бізнесу, які відіграють важливу роль у 

відновленні економіки України. 
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Удосконалення фіскальних інструментів в податковій політиці на 

сьогодні є актуальним в економічному та соціальному житті України. Це 

https://ukr.media/politics/236026/


 51 

зумовлено постійними змінами в економіці України. Податкова політика має 

бути спрямована на розширення бази оподаткування, запровадження системи 

економічних заходів з метою детінізації української економіки та легалізації 

доходів юридичних та фізичних осіб. 

У контексті забезпечення економічного зростання, високих темпів 

суспільного відтворення та соціальної справедливості у країні особливого 

значення набуває проведення ефективної економічної і фінансової політики 

держави, зокрема формування та реалізація виваженої податкової політики. 

Визначивши свою економічну політику, держава окреслює напрям розвитку, а 

також стратегію і тактику досягнення поставленої мети. Ось чому податкова 

політика і податкова система мають чітку спрямованість на вирішення 

конкретних завдань і проблем. Зростання значення податків у сучасному 

суспільстві та податкової системи як невід’ємного елемента ринкової економіки 

вказує на виняткову роль податкової політики у житті держави [1].  

Під впливом податкової політики розвивається податкова система. 

Податкова політика держави безпосередньо впливає на формування дохідної 

частини бюджету, на рівень податкового навантаження в національній 

економіці. Податкова політика тісно пов’язана з бюджетною і соціальною 

політикою держави і є складовою економічної політики, яка базується на 

сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та 

обов’язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулювання [2]. 

Сучасна фіскальна політика України не може вважатися ефективною 

через низку проблем, які певною мірою пов'язані, у тому числі, з 

функціонуванням податкової системи. Серед них: 

- недосконала структура податкової системи, що спричиняє значний 

податковий тягар, який обмежує інвестиційну й інноваційну активність 

виробників; 

- нестабільність правового поля, викликана частими змінами податкового 

законодавства; 

- доволі складний механізм визначення податків; 
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- значна кількість податків та їх висока ставка, що спричиняє тонізацію 

економіки; 

- несвоєчасне виконання державою зобов’язань щодо відшкодування 

податку на додану вартість його платникам; 

- недостатнє виконання регулюючої функції таким податком як акцизний 

збір; 

- значні витрати на адміністрування в податковій сфері; 

- недостатній рівень податкової культури населення, що спричиняє в 

багатьох випадках ухилення від сплати податків тощо [3]. 

Основними завданнями вдосконалення податкової політики в Україні 

мають бути: формування нового інституційного середовища оподаткування, 

сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, 

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, формування 

відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових 

зобов'язань; забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря 

між платниками податків; демократизація податкової служби України, а саме  

зміна ідеології її функціонування у роботі з платниками та міжнародними 

партнерами. Саме завдяки вирішенню цих завдань  можна досягти значного 

поліпшення стану податкової галузі в Україні [4]. 
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Останніми роками в Україні набула великої актуальності проблема 

нестачі фінансових ресурсів в органів місцевого самоврядування та 

нестабільність їхніх доходних джерел. За таких умов серйозним чинником 

стабілізації економічної ситуації в країні має стати ефективне формування 

місцевих фінансів, здатне перетворити територіальні громади із дотаційних на 

суб’єкти, які самостійно, за рахунок власних доходів спроможні розв'язувати 

будь-які соціально-економічні проблеми. У розвинених країнах світу 

територіальні громади, котрі спираються на власні фінанси, є стабілізатором 

соціально-політичного ладу та фінансово-економічної ситуації у державі [1, 

с.385].   

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів мають бути місцеві 

податки і збори. Але ж в умовах нестабільної економіки фіскальне значення 

місцевих податків і зборів є дуже сумнівним. Тому дослідження проблемних 

аспектів системи місцевого оподаткування, а також визначення перспективних 



 54 

напрямів його вдосконалення набувають великого значення в умовах 

проведення процесів фіскальної децентралізації. 

Система місцевого оподаткування, яка функціонувала в Україні до 

2011р., була вкрай обтяжливою та неефективною. Із прийняттям Податкового 

кодексу України (далі - ПКУ) відбулося скасування місцевих податків та зборів 

із дуже низькою або навіть відсутньою фіскальною віддачею: ринкового збору, 

комунального податку, податку з реклами і дев’яти інших місцевих податків та 

зборів. Кодекс ввів спрощену структуру місцевих податків і зборів, яка 

протягом останніх років не раз змінювалась. Отже, сьогодні до складу системи 

місцевого оподаткування входять податок на майно, єдиний податок, збір за 

місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. 

Позитивною стороною введених до ПКУ змін є те, що максимальний 

розмір переважної більшості податків та зборів прив’язується до прожиткового 

мінімуму.  Це дозволяє визначати обсяг коштів у короткостроковому періоді і 

робити прогноз щодо подальшого розвитку економічної ситуації. 

Але ї досі існують проблеми, пов’язані з неналежним контролем процесу 

справляння окремих місцевих податків і зборів. Місцеві органи влади не мають 

достатнього впливу на встановлення ставок податків, що дає їм підстави 

звинувачувати центральний уряд у незадовільній якості послуг, які 

справляються саме за рахунок місцевих бюджетів. 

Не менш важливою проблемою є надання пільг місцевими органами 

влади, адже, з одного боку залучаються додаткові інвестиції для регіонального 

розвитку, а з іншого - виникають сумніви щодо законності надання цих пільг [2, 

с.637].   

Діюча на сьогодні в Україні система місцевих податків і зборів, як і 

податкова система країни в цілому, потребує постійного удосконалення, 

оскільки від неї вимагається, з одного боку, забезпечення фінансовими 

ресурсами потреби органів місцевого самоврядування, а з іншого, служити 

інструментом місцевої соціально-економічної політики, спрямованої на 

виконання завдань збалансованості економіки та розвитку регіонів [3].   
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Зазначимо, що для підвищення ефективності справляння місцевих 

податків і зборів та зростання їх ролі у зміцненні фінансової незалежності 

місцевих органів самоврядування нині необхідними є подальші реформаторські 

дії, такі як: 

- створення міцної фінансово-економічної бази місцевого 

самоврядування; 

- удосконалення законодавчої бази справляння місцевих податків і зборів; 

- створення середовища оподаткування, сприятливого для активізації 

підприємницької діяльності; 

- оптимізація податкового навантаження на місцеву галузь економіки з 

урахуванням збалансованості бюджетної системи; 

- підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок 

удосконалення системи адміністрування, оптимізації податкових пільг та 

розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів 

ухилення від оподаткування; 

- проведення роботи  з підвищення правової культури населення [2, 

с.638]. 

Дотримання цих вимог є запорукою створення надійної, міцної та  

стабільної системи місцевого оподаткування в Україні, яка сприятиме 

ефективній реалізації регіональної соціально-економічної політики та 

забезпечить фінансування суспільних потреб територіальних громад. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ   

 «ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА» 

Податкова політика відіграє в сучасних умовах в Україні істотну роль. 

Оскільки через податкову політику акумулюються фінансові ресурси, необхідні 

державі для виконання своїх функцій, а також здійснюється регулювання 

економікою. Також,  податкова політика виступає підґрунтям для створення 

ефективного,  дієвого механізму, що сприяє зростанню добробуту  населення. 

Тому, податкове регулювання є одним з ключових шляхів подолання 

системної фінансово-економічної кризи, Проте для ефективного застосування 

інструмента необхідні чітке розуміння його природи та актуалізація цього 

знання у сучасності[1]. 

Д.В. Веремчук, систематизуючи різноманітні підходи до розуміння 

категорії «податкова політика», пропонує  виділити наступні визначення 

категорії «податкова політика»:  податкова політика – це діяльність держави в 

сфері оподаткування; податкова політика – це сукупність правових, 

економічних і організаційних заходів у сфері регулювання податкових 

відносин;  податкова політика повинна бути спрямована на забезпечення 

податкових надходжень і стимулювання економічного зростання; податкова 

політика є складовою частиною загальної фінансової політики держави на 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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середньострокову і довгострокову перспективи; податкова політика 

реалізується в рамках податкової системи держави; регламентованість 

податкової політики – законодавча[2 ]. 

Аналізуючи наведену позицію, висловимо певне зауваження,  навряд чи 

можливо погодитися виділенням різних підходів щодо поняття податкової 

політики, коли використовуються різні критерії  для визначення  поняття: і 

обсяг діяльності, і мета діяльності, і взаємозв’язки із іншими   категоріями.  

       Більш вдалим підходом до розуміння поняття «податкова політика» з 

урахуванням усього різноманіття визначень є  виділення  трьох основних 

підходів. 

Перший підхід опирається на розуміння  податкової політики у вузькому  

сенсі,  тобто обмежується  сфера застосування податкової політики –лише 

сфера оподаткування через  установлення   видів податків, платників, об'єктів, 

ставок, пільг,термінів сплати податків і механізму зарахування їх до бюджету. 

У рамках даного підходу сформулювали свої визначення такі дослідники 

як: О.Загородній , О. Петришина [3], В. Опарін, Г. Поляк, Г. П'ятаченко,  А. 

Романов, М. Романовський, А. Толкушкін, В.Федосов та інші. Наприклад, В. М. 

Федосов., В. М. Опарін та Г.О. П'ятаченко дають таке визначення податкової 

політики це: « діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, 

зокрема з формування державних доходів за рахунок постійних і тимчасових 

джерел, встановлення видів податків, платежів, об'єктів, ставок, пільг, 

механізму зарахування» [4 ]. 

Другий підхід умовно можна назвати функціонально-цільовим. При 

цьому підкреслюються функціональні можливості та(або) економічна сутність 

податків, зазначаються поточні цілі реалізації податкової політики[5 ]. В межах 

данного підходу формулювали визначення «податкова політика» такі автори як: 

І. Александров, І. Кучеров, А. Крисоватий, В. Пансков, Н. Мельник та інші.  

Наприклад, А. Крисоватий, таким чином визначає  дане явище: 

«Податкова політика – сукупність заходів для встановлення нових і скасування 

чинних податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, зміни ставок, 



 58 

об'єктів оподаткування та об'єктів, що пов'язані з оподаткуванням, податкової 

бази по податках та інших обов'язкових платежах до бюджету з метою 

забезпечення фінансових потреб держави на основі дотримання балансу 

економічних інтересів держави та платників податків» [6 ]. 

Третій підхід опирається на розуміння  податкової політики у широкому  

сенсі. І, визначенням податкової політики розкривається через розуміння її як 

складової частини політики більш високого рівня[5 ]. В межах цього підходу,  

вчені по різному  підходять до поняття політики вищого рівня. Це може бути 

політика і: фінансова, фіскальна, економічна; соціально-економічна і т.п.  

Явний  недолік цієї позиції – намагання розкрити одне поняття за допомогою 

відсилання на інше поняття, значення, якого теж чітко не визначено. 

Позитивний момент – акцент на досить високому статусі податкової політики, 

підкреслюючи, що вона є складовою частиною економічної, а в ряді випадків 

навіть соціально-економічної політики держави.  

У рамках даного підходу сформулювали свої визначення  В. Ільяшенко, 

М. Карп,  В. Ковальов, Н. Лук’янова, І. Майбуров, Л. Павлова, Д. Черник ті 

інші. 

 Наприклад, М.В.Карп зазначає, що: «податкова політика є складовою 

частиною загальної фінансової політики держави на середньострокову і 

довгострокову перспективи і охоплює такі поняття, як концепція державної 

діяльності в сфері оподаткування, податковий механізм, а також управління 

податковою системою держави. 

Таким чином, проблема формування поняття податкової політики – одна 

з найактуальніших у період становлення в Україні ринкових відносин та 

інтегрування української економіки у міжнародний ринок. Її розв'язання має 

здійснюватися шляхом вивчення, аналізу і наукового осмислення у напрямку 

запровадження такої податкової політики, яка гарантувала б  розвиток 

економіки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

За одностайними прогнозами провідних консалтингових компаній світу, 

швидке вдосконалення та поширення хмарних технологій (cloud computing) 

зараз є одним з тих ключових трендів, що в найближчі роки помітно вплинуть 

на глобальний розвиток не лише ІТ - індустрії, але й бізнесу, фінансів, 

державного управління, банківської системи, освіти та на інші сфери людського 

життя[1]. «Хмара» – це модель надання зручного мережевого доступу до 

обчислювальних потужностей і ресурсів (серверу, програми, бази даних, 

програми, сховища тощо) на віддаленому сервері в інтернеті [2].   

 За даними міжнародної дослідницької компанії International Data 

Corporation (IDC), у 2016 році близько 60 % всіх даних людства зберігалося у 

хмарах. У найрозвиненіших регіонах світу вже прийняті стратегічні рішення та 

плани дій щодо системного та комплексного розвитку хмарних сервісів. 

Індустрія «хмарних обчислень» стрімко розвивається. За прогнозами Gartner
1
 

очікується, що до 2020 р. їх поширення становитиме 70%. Хмарними 

технологіями буде користуватись майже 700 млн. компаній у світі [3]. 

Необхідною умовою ефективності ІТ-інфраструктури банку є оптимізація 

витрат з одночасним збільшенням функціональних можливостей. Цієї цілі 

фінансові установи можуть досягти шляхом застосування різних видів сервісів.

 Банки, які не є професійними ІТ-компаніями, змушені інвестувати і 

                                                           
1Gartner- дослідницька компанія, що спеціалізується на ринках ІТ 
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підтримувати значну кількість ресурсів ІТ-інфраструктури та персоналу для 

управління власними бізнес-процесами. У такій ситуації хмарні технології 

дозволяють скоротити витрати та підвищити ефективність використання 

банківських інформаційних систем [4].  

Серед проблем застосування хмарних технологій слід виділити такі, як: 

обмеження законодавства та НБУ; відсутність системних підходів до захисту 

інформації та забезпечення конфіденційності клієнтських даних [5]; 

недостатній рівень забезпечення цілісності і шифрування даних;низький рівень 

довіри до постачальників публічних хмарних сервісів; відсутність чітких вимог 

до постачальників сервісів, стандартів, сертифікації та ліцензування 

постачальників.         

Однак необхідно виділити безумовні переваги від застосування хмарних 

технологій для банківських установ: зменшення сукупної вартості володіння ІТ 

– рішень, за рахунок застосування хмарних технологій; збільшення 

ефективності використання апаратних ресурсів серверів;забезпечення 

відмовостійкості на основі хмарних технологій за рахунок побудови сервіс-

орієнтованої архітектурної моделі, використання систем штучного інтелекту 

для прийняття рішень.         

 Виробникам та провайдерам хмар вдалося сформувати достатньо гнучку 

та адекватну потребам сучасного ринку систему надання послуг. На даний час у 

світі склалися чотири основні моделі розгортання хмарних сервісів:     

 Приватна хмара (Private cloud) створена задля обслуговування окремої 

організації. Спільна хмара (Community cloud). Створюється і використовується 

декількома організаціями, які дотримуються однакових принципів при розробці 

ІТ-інфраструктури. З фінансового погляду більш вигідна модель, що 

експлуатується відразу цілою групою корпоративних користувачів.  Публічна 

(громадська) хмара (Publiccloud) є принципово загальнодоступною і 

створюється для великих груп і різних категорій користувачів. Така 

інфраструктура створюється і обслуговується тільки стороннім провайдером, 

що надає відповідний спектр послуг. Гібридна хмара (Hybrid cloud) являє 
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собою ту чи іншу комбінацію трьох попередніх моделей. Гібридна модель є 

популярною та покликана задовольняти специфічні технологічні та бізнес-

потреби: вони дозволяють поєднати прийнятний рівень безпеки та 

конфіденційності з мінімізацією витрат.     

 Перспективним напрямом застосування хмарних обчислень є банківські 

транзакційні та аналітичні системи. Ми можемо умовно розділити банківські 

ІТ- системи на транзакцій ні Online Transaction Processing (надалі OLTP) і 

аналітичні Online Analytical Processing (надалі OLAP). В цілому, OLTP системи 

забезпечують вихідні дані для сховищ даних, у той час як системи OLAP 

допомагають їх проаналізувати.       

 OLTP призначається для контролю та управління ключовими бізнес 

задачами та відображає зріз поточних бізнес процесів, в той час як 

OLAPдопомагає з плануванням, вирішенням проблем, та підтримкою рішень та 

означає багатовимірні вітрини різних типів бізнес діяльності.   

 Хмарні обчислення можуть бути першим кроком на шляху до більш 

широкого використання хмарних сервісів для консервативних і обережних 

банків, які не мають схильності до прийняття ризику розміщення даних про 

клієнтів на зовнішніх серверах у хмарі. Відсутність терпимості до самого цього 

ризику, є досить сумнівним – світовий лідер послуг казначейства для банків 

Thomson Reuters уже розмістив свої дані в хмарі Google.  
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ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

Процес формування достатнього обсягу капіталу банків є особливою 

проблемою на сучасному етапі розвитку банківської системи. Це пов’язано з 

такими явищами як зростання конкуренції у банківському секторі економіки, 

відсутність достатньо адекватної бази інформації, подолання економічної кризи 

в економіці України та інше. У зв’язку з цим посилюється увага до ефективного 

формування капіталу банків, процесів забезпечення його ефективного 

розподілу.  

Формування капіталу на рівні банківської установи передбачає ефективне 

його використання, правильний вибір напрямів фінансових потоків та 

раціональне використання за цільовим призначенням. 

Банківський капітал являє собою складну структуру, основу якої 

становить власний банківський капітал. Однак переважна частка припадає на 

залучений та позичений банківський капітал [1]. І хоча власний банківський 

капітал і зобов’язання банку взаємопов’язані та взаємообумовлені, кожний з 

них має свою специфіку, ігнорування якої справляє негативний вплив на 
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банківську діяльність в цілому і на функціонування банківського капіталу 

зокрема. 

Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може 

бути менше 500 млн. грн. Формування капітал банку та капіталізація банку 

здійснюються шляхом грошових внесків. 

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності 

банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків 

різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та 

забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності 

банків. 

Регулятивний капітал включає основний капітал та додатковий капітал. 

Таким чином механізм формування власного капіталу банку можна 

розглядати як цілісну систему фінансових методів і важелів, а також 

організаційну структуру банківської установи, які, спираючись на нормативно - 

правову та інформаційну базу, забезпечують формування власного капіталу на 

достатньому рівні. 

Рівень капіталізації не є однаковим для всіх банків. Перед деякими 

банками вельми гостро стоїть проблема низького рівня капіталізації [2]. На 

особливу увагу заслуговує рівень показника власного капіталу банківської 

системи України. Встановлено, що його значення протягом 2016 р. збільшилося  

на 20,1 млрд. грн. і темпи зростання власного капіталу в 2016 р. були більшими, 

ніж у 2015 р. та менші порівняно з темпами зростання 2012-2013 років.  

Проте велика кількість банків мають низький рівень капіталу, і це є 

проблемою, оскільки це свідчить або про неможливість, або небажання їх 

власників вирішувати цю проблему. Якщо більшість банків збільшують свій 

капітал, то в окремих — навпаки, спостерігається тенденція до зменшення 

власного капіталу [3].  

Надійність і динаміка функціонування економіки країни залежить від 

фінансової стабільності й автономності банківської системи. На сьогодні існує 

проблема капіталізації, яка породжує дисбаланс цього взаємозв’язку. Проблема 
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належного обслуговування банками узятих на себе грошових зобов’язань, 

недостатньої адекватності капіталів банків до обсягу сформованих ними 

активів і є головною проблемою капіталізації. 

Нарощування капіталу банків - це ключ до забезпечення їх сталого 

розвитку на основі збільшення обсягів операцій, розширення мережі установ, 

підвищення прибутковості при дотриманні економічних нормативів і 

забезпеченні інтересів вкладників і кредиторів. 

Взагалі фахівці виділяють такі основні шляхи підвищення капіталізації 

банків України: 

• збільшення капіталу за рахунок розміщення акцій власної емісії; 

• збільшення показника адекватності капіталу через консолідацію 

банківської системи (консорціумне кредитування, створення банківських 

об'єднань, злиття банків, реорганізація банків); 

• збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу (шляхом 

випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій); 

• збільшення капіталу за рахунок прибутку; 

• зменшення обсягів ризикових активів [4]. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних банків 

необхідно вжити таких заходів: 

 удосконалити законодавчу базу для підвищення прозорості 

діяльності банків; 

 здійснити нарощування власного капіталу; 

 підвищити якість менеджменту; 

 впроваджувати новітні технологічні розробки; 

 розширити спектр банківських послуг; 

 отримати довіру населення тощо. 

На сучасному етапі розвитку фінансової системи важливою вбачається 

макропруденційна політика, яка покликана сприяти забезпеченню стійкості 

фінансового сектору в цілому. З огляду на це, центральні банки та Базельський 

комітет з питань банківського нагляду, значну увагу приділяють проблемі 
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забезпечення адекватності капіталу банку, оскільки саме цей показник визначає 

рівень довіри до окремого банку та банківської системи в цілому. У цьому 

контексті на особливу увагу заслуговує дослідження інструментів 

макропруденційної політики, зокрема, передбачених Базелем ІІІ – створення 

буферного та контрциклічного капіталів. 

Вітчизняна практика, на сучасному етапі, не створила ефективного 

інструментарію планування і управління власним капіталом банку. Постійні 

зміни в галузі нормативного регулювання і на фінансових ринках, не дають 

змоги вітчизняним банкам оцінити результати прийнятих управлінських 

рішень. 

У більшості банківських установ України робота з управління капіталом 

обмежується виконанням вимог регулюючих органів. Керівництво банків часто 

не вбачає самостійного об’єкта управління в тому, що об’єднується в понятті 

власного капіталу. 

Сучасний стан банківської системи України характеризується значним 

погіршенням фінансових результатів діяльності банків, наявністю банківських 

установ, що сходяться на межі банкрутства чи перебувають у стадії ліквідації, 

значними обсягами неякісних активів, передусім - проблемних кредитів. 
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ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Наразі цінні папери компаній з українськими активами, які знаходяться в 

обігу на зарубіжних біржах, стали доступні не лише для великих інвесторів, але 

і для будь-якого громадянина в Україні. 6 лютого 2018 року вступило в силу N 

871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних 

емітентів до обігу на території України», повідомляє Національний депозитарій 

України [1]. Таким чином, громадяни України можуть придбати іноземні цінні 

папери та вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати в 

спадщину тощо. 

Ця процедура допуску цінних паперів на ринок України дозволить 

збільшити обсяги торгів та пропозицій на українському фондовому ринку, 

створити нові можливості для бізнесу та розширити спектр послуг, на яких 

можуть заробляти депозитарні установи України, залучаючи нових клієнтів і 

конкуруючи один з одним [2]. 

Минулого року в Україні підписано закон, який звільняє нерезидентів від 

оподаткування цінних паперів. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані 

нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні 

папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625775
http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_9
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зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями [3]. Це 

стало приводом до швидшого заохочення фізичних та юридичних осіб, не лише 

купувати цінні папери світових компаній, але й продавати їх на фондовому 

ринку в Україні.  

Дійсно, в 2017 році, за даними Національної комісії з регулювання цінних 

паперів та фондового ринку, продаж акцій та інших цінних паперів в Україні 

зростала небаченими темпами. Так, загальний обсяг торгів на фондовому ринку 

за минулий рік збільшився на 367,17% і склав 10,2 млрд грн. Індекс UX, що 

розраховується "Українською біржою", в 2017 році збільшився на 71,27%, до 1 

363 пунктів до 28 грудня. Втім, лідером з продажу є облігації, акції все ще 

залишаються в меншості. Наприклад, впевнене підвищуються котирування 

акцій залізорудному компанії Ferrexpo, які за 2017 рік підскочили на 118%. 

Акції Ferrexpo торгуються на Лондонській біржі, але активи компанії 

знаходяться в Україні [4].  

Фонди та страхові компанії зможуть збалансувати свої портфелі за 

допомогою активів, номінованих в іноземній валюті. Розшириться спектр 

послуг, на яких можуть заробляти депозитарні установи України, залучаючи 

нових клієнтів і конкуруючи один з одним. Це сприятиме прозорості всіх 

процесів, чіткому обліку цінних паперів, гарантує максимальну безпеку. 

 Для банків, інвестиційних фондів та інших фінансових установ – це 

додаткова ніша для розвитку бізнесу. Наступний крок, який повинні зробити 

учасники ринку – це проаналізувати прийняття інвестиційних внутрішніх 

рішень та здійснити відповідні зміни у власних бізнес процесах. Тому, зараз все 

залежить від активності учасників ринку та бажання розширювати перелік 

послуг для своїх клієнтів[6]. 

Торги на фондовій біржі за видами цінних паперів (млн грн) 

 

Вид цінних паперів 

Листопад 

2017 

Грудень 

2017 

Зміна % 

ОВДП 14 086 43 070 ↑ 59,9 

Акція 164 253 ↑ 54,3 

Деривативи 819 573 ↓ -30,0 

Корпоративні облігації 902 1 163 ↑ 28,9 
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Опціонний сертифікат 333 167 ↓ -49,8 

Корпоративні акції 4,00 0,00 ↓ -100 

Інвестиційний 

сертифікат 

3,0 11,1 ↑ 270,0 

Всього 16 311 45 237 ↑ 51,4 

 

У грудні 2017 року укладення біржових контрактів відбулося на 4 

фондових біржах. Понад 99% усіх торгів було здійснено на фондових біржах 

«Перспектива», «ПФТС» та «Українська біржа» внаслідок торгів з ОВДП. 

Найбільша кількість укладених біржових контрактів – на «Українській біржі» 

(близько 90% всіх контрактів). Розподіл торгів між фондовими біржами за 

останній місяць було змінено у зв’язку з посиленням активності торгів з ОВДП 

на  

Облік іноземних цінних паперів в Україні забезпечується Центральним 

депозитарієм через кореспондентські відносини із Clearstream. Такий формат 

дозволяє інвестору відкрити рахунок у цінних паперах в українській 

депозитарній установі або зарахувати іноземні акції на вже існуючий - тобто 

обліковувати та реалізовувати свої права власності на такі ЦП можна, не 

перетинаючи кордонів Українській біржі»[1]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

          Фінансовий ринок в Україні відіграє дуже важливу роль, оскільки має 

суттєвий вплив для розвитку усіх секторів економіки нашої держави.  

Наприклад, ефективний страховий ринок, пенсійні фонди та небанківський 

сектор допомагають в розвитку економічних процесів для суспільства, тощо.  

Сьогодні розвиток фінансового сектору в Україні визначається Комплексною 

програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Угодою про 

співробітництво між Україною та ЄС, Меморандумом про економічну та 

фінансову політику та ін. Але,на жаль, прописані там заходи мають переважно 

лише технічний характер і не дозволяють в повному обсязі відкрити весь 

потенціал фінансового сектору в економіці нашої країни. 

          Поняття «фінансовий ринок» сьогодні має достатню увагу серед 

науковців і тому його трактування є різноманітним. На нашу думку, 

твердження, представлене О. Василиком, найкраще розкриває сутність даного 

поняття. Отже, фінансовий ринок – це механізм перерозподілу фінансових 

ресурсів між суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, 

https://www.nssmc.gov.ua/
https://finpost.com.ua/
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між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими 

інституціями [1]. 

          На сьогоднішній день найбільш ефективними учасниками фінансового 

ринку України є комерційні банки та страхові компанії [4,с.68]. Саме ті 

учасниками формують найбільш істотну частку фінансових ресурсів. 

          Станом на січень 2017 року, кількість працюючих банків зменшилась з 

180 установ в 2014 року до 96. Величина збитків за останній рік зросла на 8 % 

[2]. 

          За аналізом економістів, покриття страхового поля в Україні сьогодні 

складає 5%, коли в розвинутих країнах Європи близько 90 %. Це свідчить про 

велику кількість невикористаних резервів. Причиною може бути неефективне 

функціонування національної економіки [4,c.69]. 

          За даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, 

можна дійти до висновку, що фінансовому ринку України характерний низький 

рівень капіталізації [3]. Причиною цього є незбалансована система введення 

підприємницької діяльності, низька ефективність корпоративного управління, 

тощо . 

          Загальні рекомендації щодо покращення фінансового ринку не принесуть 

високої ефективність. Покращення необхідно розглядати для кожного учасника 

фінансового ринку індивідуально. 

          Для банківських та небанківських установ необхідно підвищити роль та 

розширити функції наглядових рад. Також необхідно покращити систему 

гарантування вкладів населення, оскільки сьогодні довіра до великої кількості 

банківських установ є на дуже низькому рівні. 

          Для страхових компаній необхідно запровадити накопичувальну систему 

пенсійного забезпечення [4,c.71]. Це суттєво розширить фінансовий 

інструментарій на внутрішньому ринку. 
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СТАН ІНФЛІЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  

Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її 

фінансовий стан держави. Адже фінансова система не лише забезпечує 

необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів 

макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди 

мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність 

виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності 

фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, 

серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами [1]. 

Після стрімкого уповільнення у 2016 році споживча інфляція в Україні 

продовжила знижуватися, але стриманішими темпами: Національний банк 

переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% та зберіг його на 2018 рік 

на рівні 6%. Прогнози інфляції, як і раніше, залишаються в межах оголошених 

цільових орієнтирів (8% ± 2 в.п. на 2017 рік, та 6% ± 2 в.п. на 2018 рік).  

У січні 2017 р. споживча інфляція очікувано прискорилася до 12,6% р/р з 

12,4% р/р у грудні 2016 р. За січень ціни збільшилися на 1,1%. Динаміка цін у 

січні була близькою до прогнозної траєкторії річної споживчої інфляції, 
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опублікованої Національним банком в Інфляційному звіті (січень 2017 р.). 

Надалі Національний банк очікує на уповільнення інфляції до 9,1% на кінець 

2017 р., що відповідатиме цільовому діапазону 8% ± 2 п. п., визначеному 

Основними засадами грошово-кредитної політики на 2017 р. та 

середньострокову перспективу. 

Незначне прискорення річної інфляції у січні було очікуваним та 

відбулося на тлі збільшення виробничих витрат, зростання сировинних цін на 

світових ринках, у тому числі на нафту та харчові продукти та послаблення 

гривні наприкінці 2016 р. та в першій половині січня 2017 р. [2]. 

У лютому 2017 р. споживча інфляція очікувано прискорилася до 14,2% 

р/р з 12,6% р/р у січні. У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін 

становило 1,0%. Зростання цін прогнозовано прискорилося за більшістю 

основних складників споживчого кошика на тлі збільшення виробничих витрат 

та низької бази порівняння. Стримували зростання цін у лютому фактори 

пропозиції, а також покращення ситуації на світових товарних ринках, що 

зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому. Саме ефектами від 

двократного підвищення мінімальної заробітної плати пояснюється перегляд 

прогнозу інфляції на 2017 рік у бік підвищення. Середньострокова ціль щодо 

інфляції встановлена на рівні 5% ± 1 п. п. (для річного приросту індексу 

споживчих цін) і досягатиметься поступово [3]. Зокрема, визначена така 

подальша траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих 

цін: 

– грудень 2018 р. – 6% ± 2 п. п.; 

– грудень 2019 р. і надалі – 5% ± 1 п. п. 

Отже, на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні 

питання зниження рівня інфляції постає досить гостро. Саме ефективне 

вирішення даного питання дасть змогу Україні зробити впевнений крок уперед 

у плані економічного зростання, підвищення життєвого рівня населення та 

виходу на новий, вищий щабель у світових масштабах. На зниження рівня 

інфляції в Україні можуть вплинути такі чинники: 
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– проведення поміркованої фіскальної та монетарної політики, яка буде 

спрямована на нарощення та підтримання достатнього рівня міжнародних 

резервів; 

– зменшення інтенсивності військового конфлікту на сході; 

– посилення ролі ключової процентної ставки грошово-кредитної 

політики (синхронізованою з обліковою ставкою); 

– помірна волатильність обмінного курсу гривні; 

– розроблення послідовної, прозорої грошово-кредитної політики, 

спрямованої на забезпечення стабільності цін. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що найбільшої ефективності щодо 

зниження рівня інфляції можна досягти за умов комплексного використання 

всіх зазначених вище чинників боротьби з інфляцією. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Одним з основних факторів економічного зростання будь-якої країни є 

ефективне функціонування фінансового ринку. А гарантією цього є наявність 

певних фінансових інститутів у відповідних сегментах фінансового ринку. 

Український фінансовий ринок поки ще не можна назвати зрілим і 

збалансованим, для цього йому потрібно створити умови для діяльності 

основних класичних видів фінансово-кредитних установ, що функціонують 

сьогодні у країнах із розвиненою економікою. 

Однією із найголовніших складових фінансового ринку є фондовий 

ринок, який, як показує світовий досвід, здатний акумулювати та 

перерозподіляти значні фінансові ресурси. Нестабільність фондового ринку 

призводить до ситуації, коли більшість потенційних інвесторів не хоче 

вкладати свої кошти в реальну економіку.  

Інвестиційні фонди є фінансовими посередниками, що накопичують 

переважно кошти дрібних приватних інвесторів з метою їх подальшого 

інвестування в державні й корпоративні цінні папери. Інвестиційні фонди 

забезпечують для індивідуальних інвесторів високий рівень прибутковості, 

захист від кредитних ризиків і професійне управління активами[1]. 

Основна особливість інвестиційних фондів полягає в тому, що вони 

дають можливість власникам порівняно невеликих сум мати свою частку в 

активах фондів, і ця частка не обмежується одним фінансовим інструментом, а 

є диверсифікованою по багатьох різних фінансових інструментах. Через це ці 

фонди й одержали назву колективних або взаємних. 

Що стосується сьогоднішньої ситуації з приводу інвестування в Україні, 

то все не так погано, як може здаватися на перший погляд. Адже опитування 
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Institutional Investor’s Research Group виявило найвищу привабливість України в 

очах інвестиційних фондів: 214 фондових менеджерів і 154 інвестиційні 

компанії зазначили, що планують відвідати Україну в найближчому році, щоб 

оцінити інвестиційні перспективи країни [2]. 

За Індексом конкурентоспроможності Світового економічного форуму 

Україна піднялась до 81-ї з 85-ї позиції в 2017-му. Зниження ризиків, 

пов’язаних з країною для інвесторів зафіксувало агентство Moody’s в серпні, 

наголосивши на успішних структурних реформах [2]. Інвестори найкраще за 

шість років оцінили інвестиційну привабливість України згідно з індексом, 

складеним Європейською бізнес-асоціацією на основі опитування топ-

менеджерів компаній-членів асоціації. Водночас вже у другій половині 2017-го 

цей показник дещо погіршився. 

Не зважаючи на всі «досягнення», які відбулися в минулому році, не 

треба забувати про сьогоднішню політичну та воєнну нестабільність, що 

додали ризиків вкладання коштів. А тому теперішня ситуація значно 

відрізняється від того, що було десять років тому, коли задля залучення 

інвестицій Україна могла пропонувати їм участь в мегапроектах, таких як 

велика приватизація чи розбудова інфраструктури. Кількість мегапроектів, які 

можна було б запропонувати інвесторам зараз, є меншою. Перспективи великої 

приватизації вже не викликають значного оптимізму. Після невдалих спроб в 

2017-му наступна спроба продати державний пакет Одеського припортового 

заводу, запланована на весну 2018 року, може знову зірватись, якщо не буде 

врегульоване питання заборгованості заводу перед особами, які перебувають 

під санкціями. Ще одним з проектів, який потенційно може привабити 

масштабні інвестиції, як від приватних компаній, так і від міжнародних 

фінансових установ – це великі інфраструктурні проекти з відбудови Донбасу. 

Однак це стане можливим лише у віддаленій перспективі при інтеграції 

регіону[3]. 

Таким чином, задля покращення ситуації необхідними є ряд реформ, 

спрямованих на покращення інвестиційного клімату. На відміну від великих 
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проектів, такі реформи можуть не бути привабливими з точки зору політичних 

рейтингів, але вони є необхідними. Подолання корупції і забезпечення захисту 

права власності є ключовими для створення сприятливого бізнес-середовища. 

До цих проблем, які історично притаманні Україні, додались нові виклики, які 

виникли під час нестабільності 2014 року. Зокрема, нові побоювання інвесторів 

спричинили обмеження на репатріацію дивідендів, які було накладено у вересні 

2014 року. Навіть після повного врегулювання цього питання сам той факт, що 

Україна накладала такі обмеження, додає ще один вид ризику для ведення 

бізнесу [3]. 

 Шлях покрокових реформ, серед яких, зокрема, створення 

антикорупційних судів, дерегуляція, підвищення прозорості майнових реєстрів, 

лібералізація репатріації прибутків, захист прав акціонерів та інші, здатні 

значно підвищити впевненість інвесторів в захисті капіталів і є легшим шляхом 

ніж, наприклад, реформування існуючої судової системи. Оптимізм інвесторів 

та макроекономічна стабілізація – важливі досягнення країни в 2017-му. Це – 

гарний час для інвесторів, які все ще можуть отримати високі прибутки на 

ризиковому українському ринку, однак в той же час бачать перспективи 

розвитку країни, захисту своїх інвестицій і мають шанс стати першими на 

ринку країни, яка твердо стала на шлях зростання та прозорості. Однак без 

постійного руху на шляху реформ очікування інвесторів знову можуть 

залишитись нереалізованими. 
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СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА 

КОРДОНОМ 

Кризові явища в економіці та фінансовому секторі спонукали держави 

створювати інструменти зміцнення довіри до банків та інших фінансових 

установ з боку суспільства. Таким інструментом, який має понад 80-річну 

історію є система страхування депозитів, яка започаткована у США та 

поступово розповсюджена на всіх банківських ринках.  

Уніфікація систем страхування депозитів проявилось у розробці 

Міжнародною асоціацією страховиків депозитів набору ключових принципів, 

які висвітлюють сучасне уявлення її про організацію, а саме: цілі системи 

страхування депозитів; функції та повноваження організації, що управляє 

функціонуванням системи страхування депозитів; система управління та 

взаємовідносини між учасниками, які забезпечують фінансову стабільність 

банків та інших фінансових установ; членство банків та інших установ у 

системі і максимальне страхове відшкодування, що виплачується вкладникам; 

джерела фінансування системи страхування депозитів; вимоги до 

інформованості громадськості про переваги і обмеження системи страхування 

депозитів; організація процедур врегулювання неплатоспроможності банків; 

виплата відшкодування вкладникам та компенсація витрат страховика вкладів.  

Кожна країна в залежності від цілей та функцій визначає свою систему 

страхування депозитів, яка відповідає її економічним інтересам. Системи 

страхування депозитів відрізняються моделями участі держави в її формуванні, 

характером участі кредитних установ в системі, уповноваженим органом, який 

регулює діяльність системи, функціями покладеними на уповноважений орган, 
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порядком формування фондів виплат вкладникам, об’єктами захисту, розміром 

відшкодування, строком виплат відшкодування.  

В більшості країн світу системи страхування депозитів створені 

державою та є обов’язковими для банків, до таких країн можна віднести США, 

Канаду, Великобританію, Японію на противагу добровільній системі, яка 

започаткована у Швейцарії, Шрі-Ланці, Тайвані. Також в країнах різні органи, 

котрі управляють системою страхування депозитів, наприклад: Федеральна 

корпорація страхування депозитів у США чи Агентство фінансових послуг та 

Японська корпорація страхування депозитів у Японії.  

В багатьох країнах світу система страхування розповсюджується не 

тільки на банки, а і на інші фінансові інститути. В США система 

розповсюджується на банки, страхові компанії та позиково-ощадні асоціації, у 

Великобританії – банки, страхові компанії, інвестиційні компанії. В ряді країн 

під страхування підпадають виключно кошти фізичних осіб, в інших країнах 

страхування розповсюджується на юридичних осіб, а в Японії в систему 

захисту входять депозити банків-нерезидентів. Гарантії відшкодування можуть 

розповсюджуватись на один рахунок вкладника чи на всі рахунки одного 

вкладника в банку, не підлягати гарантії можуть вклади в іноземній валюті, але 

у всіх країнах вводиться максимальна сума відшкодування за вкладом [1]. 

В України система страхування депозитів створена державою, вона є 

обов’язковою для банків, максимальна сума гарантії становить 200 тис. грн. 

Управляє нею Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який в 2012 році 

отримав додаткові повноваження і методи впливу на банки, що покращило 

систему гарантування. В той же час зміна законодавчого підґрунтя роботи 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не привела до повної гармонізації з 

Директивою Європарламенту та Ради Європи від 16.04.2014 «Про систему 

гарантування вкладів» та практикою європейських країн.  

Основна відмінність стосується видів вкладів, які гарантуються: в Україні 

– це кошти фізичних осіб в банківському секторі, за кордоном до гарантування 

додаються також кошти юридичних осіб (окрім банків, кредитних компаній, 
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бірж, брокерів тощо), а також кошти фізичних осіб в інших фінансових 

установах. Розширення об’єктів захисту підвищить довіру до фінансового 

ринку, а проведення в Україні стрес-тестування системи гарантування вкладів, 

обов’язкового в Європі з 2017 року, дасть можливість оцінити стійкість 

сформованої національної системи захисту та спів ставити її з кращими 

західними зразками [2]. 
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Розвиток світової економіки в сучасних умовах визначається процесами 

економічної інтеграції та глобалізації, які обумовлюють пожвавлення 

міжнародних зв’язків у фінансовому просторі. Проте наряду з позитивними 

тенденціями глобальних процесів, які сприяють ефективному функціонуванню 

світової економіки, спостерігаються і негативні явища щодо підвищення 
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взаємозалежності фінансових систем і посилення нестабільності міжнародного 

фінансового ринку. Не є винятком і вітчизняна банківська система. 

Проблеми інтенсивного припливу іноземного капіталу притаманні для 

більшості країн з перехідною економікою. Це пов’язано з процесами фінансової 

глобалізації та євроінтеграційним курсом, лібералізацією ринку фінансових 

послуг, яка поглиблюється і є загально визнаною світовою тенденцією. Участь 

іноземних інвесторів в роботі банківської системи зросла і в Україні, що 

пов’язане, насамперед, із необхідністю відкриття внутрішніх ринків держави 

для діяльності міжнародних фінансових інститутів у процесі приєднання 

України до СОТ та в умовах посилення інтеграції економіки України у світове 

господарство. Сьогодні це відбувається шляхом купівлі діючих вітчизняних 

банків, але з моменту ратифікації угоди про вступ до СОТ іноземні інвестори 

матимуть змогу створювати в нашій державі філії власних банків.  

Присутність банківських установ з іноземним капіталом у банківській 

системі України сприяє розвитку вітчизняної фінансової системи, а також 

припливу іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази. Водночас у 

якості постановки проблеми слід зважати на низку фінансових ризиків, 

пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу. 

Такі ризики можуть призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-

кредитної політики, можливого посилення нестабільності, несподіваних 

коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів. Усе це 

зумовлює актуальність дослідження впливу лібералізації руху іноземного 

капіталу на розвиток банківської системи України у контексті позитивних 

наслідків та можливих ризиків. 

Банківська система України інтегрується у світові глобалізаційні процеси, 

але рівень її конкурентоспроможності значно нижчий за іноземні банки. Тому, 

останнім часом починають створюватися іноземні банки або банки з іноземним 

капіталом, які поступово витісняють вітчизняних суб’єктів господарювання, 

при цьому не завжди відстоюючи інтереси країни, у яку інтегруються. 



 82 

Присутність іноземних інвестицій дозволила підвищити 

конкурентоспроможність національних банків, покращилася якість послуг, зріс 

кваліфікаційний рівень банківського персоналу, відбулося поширення світового 

досвіду та інноваційних банківських технологій тощо. 

Проте, доцільно виділити основні недоліки присутності іноземного 

капіталу на вітчизняному фінансовому ринку, а саме:  

 витіснення  українських   банків   більш   капіталізованими   іноземними  

фінансовими установами;  

 задоволення   фінансових   інтересів    країн   походження   банківського  

капіталу;  

 неможливість   здійснення  повного  контролю  за операціями іноземних  

банків. 

Враховуючи спрямованість банківської системи України у світовий 

банківський простір в умовах глобалізації банківської діяльності, основними 

напрямками розвитку та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного  

банківського сектора, на мою думку, повинні стати [2]:  

 укрупнення   вітчизняних    банківських    установ   шляхом   злиттів   та  

поглинань;  

 підвищення   рівня   банківської   капіталізації  та   збільшення сукупних  

активів;  

 сприяння розвитку фінансово-промислових груп  та   реального сектора  

економіки за участі національних банків; 

 участь   банків  у   міжнародних  банківських  консорціумах,  створення  

об’єднань з транснаціональними банками;  

 переорієнтація  діяльності банків  на  міжнародний бізнес,  вихід  банків  

на міжнародні фінансові ринки, відкриття філій вітчизняних банків за 

кордоном;  

 збереження державних банків   на ринку банківських послуг, завданням  
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яких має стати фінансування пріоритетних державних проектів, збільшення 

рівня їх капіталізації;  

 посилення  контролю  за   діяльністю банків, що  сприятиме  оптимізації  

ризиків банківської діяльності та запобіганню виникненню системних 

фінансових криз. 
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ІНОВАЦІЇ У БАНКІВНИЦТВІ  

Історично банки домінували на ринку фінансових послуг. Але з появою 

фінансових технологій, їх вплив спочатку буде слабшати. Банки розділяться на 

чотири категорії: 

 Комунальні банки. 
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Системно значущі банки, чия діяльність буде повністю визначатися 

регуляторами. Такі фінустанови будуть мати невеликий потенціал для 

зростання і низьку прибутковість капіталу. 

 Великі регіональні банки. 

Ці банки мають високі вимоги до капіталу. Значні ресурси будуть 

зосереджені на ризиках і дотриманні правових норм. Ріст і прибутковість 

капіталу також будуть обмежені. 

 Невеликі регіональні та національні банки. 

Такі банки будуть намагатися відповідати нормативним вимогам. Проте їх 

позиція на ринку буде занадто слабкою, щоб формувати тенденції у сфері 

платежів та кредитування. 

 Нішеві “не-банки». 

Діяльність нових учасників фінансового ринку буде сконцентрована на 

конкретних завданнях – краудфандінг, рівноправне кредитування, 

криптотехнології, виставлення рахунків та ін. Такі компанії зможуть працювати 

на міжнародному рівні та будуть пред’являти низькі вимоги до капіталу[1]. 

 Банки та фірми, що надають фінансові послуги, зосереджують свою 

увагу на виборі клієнтів. Наприклад, якщо клієнт забажає збільшити капітал, 

він буде мати вибір: забезпечити управління своїми грошовими засобами 

постачальників або керувати ними самостійно. У нього з'явиться можливість 

встановити критерій, який автоматично вносить зміни у портфель відповідно 

перевагам власника, наприклад, інвестування тільки в екологічно стійкий бізнес 

або в певну країну. 

У майбутньому банки будуть безпосередньо на мобільних пристроях. 

Наприклад, пристрій буде миттєво і на постійній основі аналізувати 

інвестиційні пропозиції та презентувати їх власнику. 

Буде розроблений робот-радник, який в реальному режимі допоможе 

запобігти прийняттю помилкових фінансових рішень. Наприклад, якщо 

користувач спробує придбати велику кількість акцій компанії, автоматизовані 

сервіси Know Your Customer and Suitability Tool будуть перешкоджати 
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здійсненню подібних дій. Якщо користувач захоче зробити імпульсивну 

покупку, що, зрештою, йому не сподобається, додаток покаже йому за рахунок 

чого він робить цю покупку (пенсійні заощадження або, наприклад, кошти на 

освіту для дітей). 

Могутні алгоритми будуть стежити за поведінкою банківських даних для 

визначення зовнішніх та внутрішніх загроз безпеки. 

Банки можуть стати ідентифікаційними брокерами, аналізуючи та 

використовуючи інформацію, яку вони знають про клієнта, і надаючи ці дані 

замовникам або вендорам, які представляють певну продукцію або послуги, 

такі як страхування та фінансова стійкість. 

Банки будуть замінені платформами, управління яких здійснюватиметься 

за допомогою алгоритмів та роботів, і, в кінцевому підсумку, вони стануть 

технологічними компаніями, які будуть служити зв'язковим зв'язком між 

інформацією та аналізом клієнта, продукту та ринку. 

Банківський рахунок у майбутньому буде проти банку: відкрита 

екосистема, в якій власник контролює всі поточні та майбутні фінансові 

потреби. Банківський рахунок буде аналогічним номеру телефону, в тому плані, 

що власник зможе переносити його з одного банку в інший. Рахунок буде 

представляти його особистість, і власник зможете його зберегти незалежно від 

того, хто надає послуги, будь то банк, велика технологічна фірма або молода 

компанія. 

Технологія блокової мережі буде широко використовуватися для 

розповсюдження, підтвердження та запису цілого ряду фінансових послуг, що 

зробить фінансову систему більш децентралізованою. Це приведе до 

скорочення деяких ризиків, хоча і стане причиною появи нових. 

Соціальна комерція стане більш поширеним явищем, з можливістю 

звуження, запозичення та торгівлі на платформах соціальних мереж[2]. 

Децентралізовані запозичення, заставні та продукти управління ризиками 

стануть нормою. Традиційні посередники будуть витіснені, оскільки 
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інвестиційні організації зможуть надавати кошти для клієнтів, безпосередньо 

через онлайн платформи. 

Отже, дані світові тенденції переродження у банків у новому форматі 

функціонування продиктовані розвитком новітніх електронних технологій та 

новими потребами клієнтів і, на нашу думку, вони повинні враховуватися 

нашими банками у їх стратегіях для більш продуктивного розвитку банківських 

послуг, постійного відстоювання конкурентних позицій та інтеграції у світовий 

фінансовий простір.  

 

Список використаних джерел 

1. Якими будуть банки майбутнього? [Електронний ресурс] // 

Bankchart: Рейтинги банківських послуг. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bankchart.com.ua/mizhbankivskiy_biznes/novini/yakimi_budut_banki_m

aybutnogo. 

2. 10 Інновацій для банків майбутнього [Електронний ресурс] // UBR. 

– 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://ubr.ua/finances/banking-sector/10-

innovacii-dlia-bankov-budushego-352547 . 

 

Самусенко В.Р. 

студент групи ФК-1316 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент Мельничук Л.Ю. 

ВИКЛИКИ ДЛЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Діяльність НБУ спрямована на виконання функцій та завдань, 

визначених Конституцією та законами України. 

Законом України «Про Національний банк України» визначено 

пріоритетність цілей при виконанні Національним банком України своєї 

http://www.bankchart.com.ua/mizhbankivskiy_biznes/novini/yakimi_budut_banki_maybutnogo
http://www.bankchart.com.ua/mizhbankivskiy_biznes/novini/yakimi_budut_banki_maybutnogo
https://ubr.ua/finances/banking-sector/10-innovacii-dlia-bankov-budushego-352547
https://ubr.ua/finances/banking-sector/10-innovacii-dlia-bankov-budushego-352547


 87 

основної функції відповідно до Конституції України — забезпечення 

стабільності грошової одиниці України. Пріоритетом грошово-кредитної 

(монетарної) політики визначено досягнення та підтримку цінової стабільності 

в державі. Проведення грошово-кредитної політики упродовж найближчих 

років виходитиме з необхідності сприяння поступовому зниженню темпів 

інфляції, маючи на меті забезпечення досягнення середньострокової 

інфляційної цілі — 5 % наприкінці 2019 року. 

Визначена наступна траєкторія досягнення середньострокової цілі щодо 

інфляції: 

 12 % з можливістю відхилення +/-3 % на кінець 2016 року, 

 8 % +/-2 % на кінець 2017 року, 

 6 %±2 % на кінець 2018 року, 

 5 %+/-1 % на кінець 2019 року. 

У довгостроковій перспективі стабільність національної грошової 

одиниці неможлива без забезпечення сталого економічного розвитку. На 

сьогодні Україна співпрацює з Міжнародним валютним фондом у рамках 

Механізму розширеного фінансування (EFF). Зобов'язання за програмою 

співробітництва з МВФ в частині монетарної політики в тому числі містять 

зобов'язання виконання кількісних критерії ефективності, які узгоджуються з 

ціллю щодо зниження інфляції. 

Пріоритетною метою грошово-кредитної політики є досягнення та 

підтримка цінової стабільності в державі, головним критерієм чого 

розглядається досягнення та підтримання в середньостроковій перспективі (від 

3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом 

споживчих цін у межах 3 — 5 % на рік. Для досягнення пріоритетної мети 

вживатимуться заходи щодо стабілізації та збалансованого розвитку 

валютного ринку 
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Рис. 1. ВВП на душу населення по паритету купівельної спроможності 

ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) є 

найбільш точною характеристикою, що визначає рівень економічного 

розвитку, а також зростання економіки. Всі показники для порівнянності 

виражаються в єдиній валюті – доларі США ФРС. Перерахунок із 

національних валют, як це прийнято при міжнародних економічних 

порівняннях, виконуються не за ринковими обмінними курсами валют, а за 

паритетами купівельної спроможності. 

Відповідний аналіз у черговий раз підтверджує, що населення України за 

своєю купівельною спроможністю вже недоцільно порівнювати навіть із 

країнами-сусідами; сьогоднішній орієнтир – країни 3-го світу. 

 

Рис.  2. Внутрішній борг, виплати по обслуговуванню, млн. грн      
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Рис.  3.  Внутрішній борг, виплати по обслуговуванню, млн. грн 

227 млрд грн – саме стільки передбачено в 2017-му році на виплати та 

обслуговування державного боргу. З них 1/3 (або $ 2,5 млрд) на погашення та 

обслуговування зовнішніх боргів. Пікові виплати по зовнішньому боргу в 

березні та у вересні (приблизно по $ 500 млн) – купонні виплати за 

єврооблігаціями. Також із серпня почали знову погашати борг перед МВФ. 

Із кожним наступним роком все складніше обслуговувати борги. На 

сьогодні Україна отримує запозичення для реструктуризації раніше взятих 

зобов’язань, в іншому випадку – дефолт. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ   

Інфляція характеризується процентним збільшенням ціни товару в рік. 

Наприклад, якщо рівень інфляції становить 2%, то цукерки вартістю в 1 долар 

через рік ви зможете купити за 1,02 долара. 

Річні темпи інфляції в США мають значні коливання на протязі всієї 

історії, починаючи майже від нульової інфляції, і закінчуючи в 23%. У свою 

чергу федеральний уряд намагається утримати інфляцію в межах 2-3%. 

Загальні витрати на громадянську війну 1860 склали 6.7 мільярдів 

доларів, в наш час, з урахуванням інфляцій, дана сума прирівнюється до 139 

мільярдам. Історики вважають, що непрямі витрати (наприклад, руйнування 

економіки сусідніх держав) будуть еквіваленти 46 трильйонів доларів в 

поточних грошах. 

Зйомки фільму Клеопатра обійшлися його творцям у 44 мільйони доларів 

в 1963 році. У наш час, зйомки цього ж фільму сьогодні коштували б 300 

мільйонів доларів. 

Гіперінфляція спостерігалась у  Німеччині в 1920 році, на увагі Великих 

соціальних заворушень. Купівельна спроможність грошей впала так низько, що 

німецька валюта стала дешевше, ніж дрова. 

Після Другої світової війни гіперінфляція Угорщини побила рекорди по 

найшвидшому щомісячного приросту інфляції за весь час: 41 900 000 000 000 

000% в липні 1946 року, це означає, що ціни подвоювалися кожні 13,5 годин. 

Історики наводять у приклад галопуючу інфляцію, як одну з основних 

причин падіння Стародавнього Риму. 
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Двадцять вісім гіперінфляції відбулося у 20 столітті, двадцять з них 

сталося після 1980 року. 

У 2008 році трійку країн з найбільшою інфляцією становили: Зімбабве 

(12563%), Бірма (35%) і Гвінея (23,4%). А з найнижчими темпами інфляції 

були: Нару (-3.6%), Сан-Марино (-1,5%), і Буркіна-Фасо (-0,2%). 

Історики стверджують, що війна і інфляція взаємопов'язані. Кожна війна 

в минулому столітті приводила до високого зростання інфляції. 

Сполучені штати пережили два валютних падіння через інфляції. Перше 

континентальне падіння валюти було під час революційної війни. Друге, 

конфедеративне у період громадянської війни. 

Високий рівень смертності, під час бубонної чуми в Європі, збільшив 

поставки доступних валют, які, в свою чергу, створили істотну інфляцію до 

середини 1370-х рр. Більш висока інфляція знижує купівельну спроможність 

заробітної плати робітників так, що навіть якщо б їм платили більше, їх висока 

заробітна плата все одно не змогла б дозволити купувати інші товари [1]. 

Минуле століття було особливо багате різними потрясіннями. Саме тому 

ХХ століття значно збагатив всі рекордні «інфляційні показники.  

Наприклад, у Німеччині в 1923 році, приблизно кожні 49 годин 

відбувалося подвоєння цін, а інфляція дорівнювала 325 106 % у річному 

вирахуванні. 1944 рік став невтішним для Греції. Там інфляція склала 855 109 

% (кожні 28 годин - подвоєння цін). У 1946 році інфляція пройшлася по 

Угорщині. Подвоєння цін у країні спостерігалося кожні 15 годин (419 1016 %). 

З жовтня 1993 року по січень 1994 року Югославія пережила гіперінфляцію - 

ціни подвоювалися кожні 16 годин. Інфляція тоді склала 5 1015% на  рік [2]. 

За дев’ять місяців 2011 року ІСЦ збільшився лише на 4,2% (за 

відповідний період 2010 року – на 7,4%). 

                                                                              Таблиця 1  

Індекс споживчих цін України за 2008-2011 роки 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2010(січень-жовтень) 
2011(січень-

жовтень) 

122,3 112,3 109,1 107,9 104,2 
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    Розглянемо темпи приросту споживчих цін за регіонами України у 2010 році 

(рис.1) 

 

Рис.1 Темпи приросту споживчих цін за регіонами України у 2010 році  

 

Зростання рівня інфляції в Україні зумовлене низкою факторів, серед 

яких: зростання цін на продукти харчування; підвищення цін виробників; 

зростання як світових, так і внутрішніх цін на ресурси, що зумовлює 

імпортовану інфляцію; підвищення вартості послуг, зокрема у сфері житлово-

комунального господарства, транспорту; підвищення рівня доходів населення, 

що зумовлено зростанням заробітної плати, споживчого кредитування. 

Інфляція властива більшості економічно розвиненим країнам світу і є 

основною проблемою в країнах що розвиваються. Саме тому вона  має бути 

важливим об’єктом державного регулювання. В його основі лежить 

антиінфляційна політика, головними складовими якої є виважена грошово-

кредитна політика, впорядкування державних фінансів, прозорого і 

конкурентного доступу до ресурсів, забезпечення рівності прав власників, 
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Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило оновленням економіки і 

її піднесенням, тому більшість дослідників вважає кризи переломним моментом 

у науково-технічному, соціальному, політичному і економічному розвитку [3]. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СТРАТЕГІЧНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

Банківська система відіграє одну із ключових ролей у забезпеченні 

зростання економіки держави. Банки через розширення доступу до кредитних 

ресурсів стимулюють розвиток ключових секторів економіки, через фінансове 

посередництво забезпечують пришвидшення економічної активності, а також 

зменшення обсягу готівки, що мінімізує тіньову економіку. Здорова та 

конкурентна банківська система є запорукою фінансової стабільності країни. 
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Державні банки на сьогодні займають переважну долю банківського 

сектору. Така ситуація виникла у результаті очищення банківської системи та 

вжиття державою підтримуючих заходів по рекапіталізації та націоналізації 

окремих банків.  

Стратегії державних банків мають базуватися на завданнях держави у 

банківському секторі, а саме завданням держави як каталізатора економічного 

зростання є: 

-Покращувати рівень фінансової інклюзивності,  забезпечувати загальний 

доступ до фінансових послуг за розумну ціну; 

-Підвищути доступність кредитів для ключових сегментів розвитку 

економіки; 

-Підтримувати фінансову стабільність, ефективно управляючи ризиками, 

ліквідністю та капіталом;  

-Зменшувати обсяг готівки, щоб мінімізувати тіньову економіку; 

Завдання держави як акціонера: 

-Створювати фінансову цінність і компенсувати інвестовані бюджетні 

кошти;  

-Забезпечити здорову конкурентну динаміку та стабільність економіки 

для державних банків;  

-Звільнити баланси державних банків від тиску непрацюючих кредитів з 

мінімальною шкодою для фінансової стабільності;  

-Розробити єдиний підхід до корпоративного управління;  

-Мінімізувати частку держави у банківському секторі [1]. 

Державними банками нашої країни було взято курс на покращення и 

оздоровлення функціонуючої системи. 

Стратегія ПриватБанку ґрунтується на 5 ключових компонентах: 

продовжити збільшення роздрібного сегменту, почати розвивати 

корпоративний сегмент, система управління ризиками та робота з 

непрацюючими кредитами, управління операційними витратами. 
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Стратегія Ощадбанку ґрунтується на 7 ключових компонентах: зберегти 

позицію лідера у корпоративному сегменті, поступово збільшувати присутність 

у сегменті МСБ, оптимізувати мережу відділень, розробити централізовану 

систему підтримки, покращити канали цифрового зв'язку, удосконалити 

інформаційну безпеку, централізувати підрозділи підтримки та покращити 

бізнес-процеси, утримувати низькою вартість ризиків за рахунок 

удосконалення кредитних процесів. 

Два стратегічні напрямки розвитку для Укрексімбанку: 

ОПЦІЯ A Скорегувати нинішню модель діяльності, зосереджуючи більше 

уваги на експортно- імпортних операціях. 

ОПЦІЯ Б Продовжувати свою діяльність, користуючись нинішньою 

бізнес-моделлю та готуватися до продажу. 

Стратегія Укргазбанку ґрунтується на 3 ключових компонентах: 

використання концепції еко-банкінгу як конкурентної переваги, зосередженість 

на конкретних галузях сфери кредитування корпоративного сектору та МСБ, 

вузькоспеціалізований роздрібний сегмент [2]. 

Такі стратегічні напрямки подальшого розвитку банків мають 

забезпечити покращення їх фінансового стану та підвищити конкурентні 

позиції на ринку.  В результаті запланованих змін слід очікувати якісні зміни в 

банківській системі. Довіра до процесу реструктуризації сектору (у тому числі 

зменшення частки банків державного сектору) та відновлення прибутковості 

буде приваблювати все більше інвесторів до банківського сектору, сприяючи 

тим самим ефективності та доступності кредитів.  

 

Список використаних джерел 

1. Міністерство фінансів України. - Офіційний сайт. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/ 

2. Засади стратегічного реформування державного банківського 

сектору - Офіційний сайт. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.minfin.gov.ua/


 96 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadi-strategichnogo-

reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru 

 

 

Шевченко Т.С. 

студентка групи ФК-5916 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент Мельничук Л.Ю. 

ЗМЕНШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Високий рівень стійкості банківської системи відіграє одну з 

найважливіших ролей в становленні конкурентоздатної економіки України. 

Разом з тим в умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи на 

діяльність вітчизняних банків привертає увагу тенденція погіршення якості 

активів, що призводить до збитковості банківських установ. Збільшення 

кількості прострочених кредитів призводить до падіння довіри до банку з боку 

вкладників та акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та 

ліквідністю, погіршення репутації банку, а також негативно впливає на 

результати фінансової діяльності банків. Погіршення фінансового стану 

банківської системи зменшує обсяги кредитування реального сектору 

економіки, негативно впливаючи на її розвиток. Тому на сьогодні у практичній 

діяльності актуальною є проблема оцінювання впливу на діяльність банківської 

системи потенційного чинника її стабілізації, а саме банківських активів. 

Нині в Україні частка непрацюючих активів в банках (тобто тих, строк 

прострочення за якими понад 90 днів) складає майже 30%. Так, на 1 січня 2018 

року загальна кількість активів та фінансових зобов’язань складала 2198703 

млн. грн, з них кількість непрацюючих активів дорівнювала 622817 млн. грн.  

(тобто 28,33%) [1]. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadi-strategichnogo-reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadi-strategichnogo-reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru
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Проблемні активи формуються згідно з активними банківськими 

операціями, до яких належить надання кредитів, придбання цінних паперів, 

лізингові, факторингові та інші операції, які мають на меті використання 

власних і залучених активів з метою отримання прибутку і забезпечення 

діяльності. Проте найбільший відсоток проблемних активів складають 

неповернені банку кредити. 

Проблемні кредити – одна з головних перешкод для відновлення 

кредитування в Україні. У світі її зазвичай усувають, використовуючи серед 

іншого добровільну позасудову реструктуризацію боргу, у процесі якої умови 

кредитування змінюють так, щоб життєздатний позичальник зміг відновити 

платоспроможність що дає змогу уникнути неминучих витрат часу та ресурсів 

на судову тяганину [2]. 

Зростання проблемної заборгованості в першу чергу, спричинює 

збільшення обсягу втрат, пов’язаних із неповерненням суми основного боргу та 

процентів за кредитом. По-друге, призводить до появи додаткових операційних 

витрат, пов’язаних із поверненням проблемного кредиту, замороженням коштів 

у неприбуткових активах, що зумовлює зменшення прибутковості банку, 

погіршення стану ліквідності та зниження якості його активів. По-третє, 

негативно відображається на репутації банку, його рейтингах, що спричинює 

зниження рівня довіри з боку вкладників та інвесторів. Крім того, збиток, 

завданий банку, може бути пов’язаний із збільшенням адміністративних витрат, 

оскільки проблемні позики вимагають особливої уваги кредитного персоналу, 

непродуктивної витрати часу на підтримку структури балансу.  

Кардинально зменшити кількість проблемних банківських активів – одне 

з стратегічних завдань держави до 2022 року. У 2017 році Україна встановила 

світовий рекорд за обсягом проблемних кредитів. Вони у вітчизняній 

банківській системі складають понад 50%, а у державних банках взагалі понад 

75%. 
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На законодавчому рівні розглядається проект закону про особливості 

здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Мета проекту Закону 

України "Про діяльність з управління заборгованістю" наступна: 

 правове забезпечення діяльності компаній з управління 

заборгованістю в Україні; 

 створення належного конкурентного середовища на вторинному 

ринку кредитів в Україні; 

 удосконалення правового регулювання передачі прав вимоги за 

заборгованістю (у тому числі, проблемною заборгованістю банків). 

Здійснення цього проекту повинно сприяти розв’язанню проблеми 

непрацюючих активів у банківській системі та приходу приватного капіталу на 

ринок проблемних активів, а також допомогти відновленню активного 

кредитування в Україні. 

Законопроект передбачає створення нової категорії небанківських 

фінансових установ − компаній з управління заборгованістю, які будуть 

додатковими  інструментами передачі та врегулювання заборгованості. 

Компанії з управління проблемними активами – це спеціально створені 

компанії (державні або приватні) чи реструктуризовані старі установи, які 

утворюються на чітко визначений період з метою викупу та реалізації 

проблемних активів у банків чи інших фінансових установ. 

Новостворені компанії будуть наділені повноваженнями та правами для 

купівлі у банків заборгованості боржників за ринковими цінами. 

Після купівлі заборгованості компанія зможе вчиняти ряд наступних дій, 

серед яких: 

 добровільне опрацювання з боржником можливих засобів 

погашення заборгованості; 

 урегулювання та реструктуризація заборгованості боржника, у тому 

числі, шляхом прощення боргу; 

 добровільне управління майном боржника, як один із можливих 

способів погашення заборгованості [3]. 
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У дослідженнях Світового банку про компанії з управління проблемними 

активами сформульовано декілька передумов для створення компаній, які 

сприяють успішному управлінню проблемними активами:  

 зобов’язання провести комплексні реформи в державі;  

 системна криза та перебування публічних фінансів під загрозою;  

 проведення комплексної діагностики та існування критичної маси 

проблемних активів;  

 існування інституційної незалежності в державі та традиції 

публічної звітності;  

 існування стабільної правової основи для санації банків, погашення 

боргу та забезпечення прав кредиторів [4]. 

Компанії з управління заборгованістю також зможуть надавати супутні 

консультаційні послуги кредиторам, боржникам та потенційним інвесторам, які 

матимуть бажання придбати проблемний актив. 

Приведення розробленого законопроекту в дію має не тільки привезти до 

зменшення проблемних активів в банках а й також сприятиме залученню 

Україною іноземних інвестицій від міжнародних професійних учасників 

вторинного ринку кредитів. Але треба відзначити що запровадження компаній з 

управління проблемними активами в правову систему вимагає детальної оцінки 

проблемних активів та вирішення інституційних питань щодо переліку банків 

та видів активів, які підпадатимуть під передачу, вирішення питання про 

наділення компаній спеціальними повноваженнями. 
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УКРАЇНИ 

Сталий розвиток банківської системи значною мірою залежить від довіри 

до неї з боку підприємств і населення. Без достатньої ресурсної бази банки не 

можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних потреб 

юридичних та фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні проекти. 

Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених 

та позичених коштів, а не власних. Можливості комерційних банків у залученні 

коштів регулюються НБУ. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних 

та фізичних осіб через виконання депозитних операцій, з допомогою яких 

використовують різні види банківських рахунків.  

Депозити є важливим джерелом формування банківських пасивів [1]. 

Розробка стратегії банку на ринку депозитних послуг має забезпечити 

створення пакета узгоджених між собою програм, спрямованих на забезпечення 

довгострокових конкурентних переваг банку на даному ринку.  

Депозитна політика є важливою складовою стратегії банку в управлінні 
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активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення 

активних операцій з метою отримання прибутку. Тому можна стверджувати, що 

банківський прибуток починає формуватися на етапі реалізації депозитної 

політики банку. Досягнення мети отримання максимального прибутку залежить 

від обсягу та ціни залучення різноманітних видів депозитів від усіх категорій 

клієнтів. 

Слід виділити такі ланки механізму депозитної політики банку [2]:  

1. взаємовідносини між банком та вкладниками;  

2. організація депозитної діяльності банку;  

3. формування депозитних ресурсів банку;  

4. методи управління процесом залучення депозитів;  

5. моніторинг і контроль.  

Визначення основних складових депозитної політики може слугувати 

основою для формування методологічних засад її розроблення в банку, 

оскільки ці компоненти відображають усі головні аспекти організації 

депозитної діяльності, які мають бути врахованими при здійсненні відповідних 

операцій (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Загальна схема залучення депозитних ресурсів 

Формування депозитної політики у будь-якому банку ставить собі за мету 

зниження витрат банку при залученні коштів юридичних і фізичних осіб [3]. 
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Проценти, які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на 

збільшення витрат банку, а, отже, й зменшення прибутку банку. Тому банк у 

своїй політиці стосовно залучення коштів керується одним з принципів роботи 

банку: «дешевше купити – дорожче продати». Разом з тим, банк розуміє, що 

процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб 

забезпечити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей 

банківський продукт. 

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення 

коштів, та способів досягнення стратегічної мети банку. На цьому ж етапі 

проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках 

клієнтів, загального обсягу залучення коштів, суми процентних витрат банку за 

користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі 

фактори як:  стан даного ринку та зміни кон’юнктури ринку;  економічні та 

інфляційні процеси в країні;  зміни в законодавчій базі країни; рівень 

доходності населення та інші.  

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населення 

стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз 

середнього доходу населення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб 

зберігати свої кошти в банку) [4]. При цьому менеджери банку розділяють 

потенційних клієнтів за віковим критерієм. Результатом аналізу груп населення 

визначення чи готові клієнти тієї чи іншої вікової групи на співпрацю з банком. 

Планування загального обсягу депозитів тісно взаємозв’язане з обсягом 

активних операцій, які банк планує проводити, та обсягами інших депозитних 

та недепозитних джерел залучення ресурсів.  

На наступному етапі менеджери банку встановлюють ціну на депозити, 

тобто процентні ставки, за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам 

за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою 

розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не 

тільки клієнтську базу, але й прибутковість банку. 

Підвищення довіри населення до банків та банківської системи – 
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завдання складне. Його вирішення потребує не тільки збільшення Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб суми відшкодування депозиту як 

запобіжного засобу, а й формування повноцінних, прозорих партнерських 

відносин між банками та клієнтами. 

Узагалі, в банківській практиці прийнято поділяти методи управління 

залученими ресурсами на цінові та нецінові. До цінових належить політика 

доходу за банківськими вкладами. Водночас необхідно пам’ятати, що розвиток 

та вдосконалення фінансових ринків, інтенсивне впровадження інформаційних 

технологій призводять до мінливості та непередбачуваності відсоткової ставки. 

За умови фактично незалежної від окремого банку зміни ставки проблема 

управління формуванням ресурсного потенціалу за допомогою цінових методів 

полягає в управлінні процентними витратами.  

Для здешевлення структури ресурсного потенціалу необхідно 

застосовувати нецінові методи, пов’язані з:  

 якісним удосконаленням уже існуючих видів послуг та пошуком 

можливих варіантів їх модифікації з метою підвищення комфортності й 

задоволення потреб наявних клієнтів банку і залучення нових;  

 пошуком та розвитком принципово нових операцій та послуг.  
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ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Блокчейн – це технологія, яка виконує дуже важливу функцію в світі 

бізнесу та позначається майже на кожній галузі. Сам термін Blockchain описує 

його завдання і призначення. “Block” – це блоки (інформація про транзакції, 

угоди і контракти всередині системи), “chain” – це “ланцюжок”, тобто 

Blockchain – це ланцюжок блоків, в якому витримується строга послідовність. 

Блокчейн – це інфраструктура, яка може бути використана для певних переваг, 

але перш ніж перейти до блокчейн, бізнес-лідери повинні запитати, чи може 

технологія забезпечити цінність, оптимізувати бізнес-операції, скоротити 

витрати або надати нові можливості для бізнесу. 

Основними перевагами для бізнесу є: децентралізація (в ланцюжку немає 

сервера); прозорість (інформація про угоди, транзакції зберігається і 

представлена у відкритому доступі, дані неможливо змінити); теоретична 

необмеженість (теоретично ланцюжок може доповнюватися записами до 

нескінченності); надійність (для того, щоб записати нові дані необхідний 

консенсус вузлів блокчейна, операції фільтруються і записуються тільки 

легітимні транзакції, здійснити підміну хеша неможливо); 
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універсальність (може застосовуватися в різних сферах життя: у фінансовому 

секторі, юриспруденції, нерухомості, страхуванні). 

Наприкінці січня 2018 року у Давосі (Швейцарія) проходив Всесвітній 

економічний форум, на якому Україна представляла одну з топ-тем ‒ Блокчейн-

технологія. На форумі презентували світову блокчейн-мапу, на якій позначені 

основні країни-лідери цієї технології. Так за результатами дослідження, у світі є 

всього 14 країн-лідерів за розвитком та впровадженням блокчейн-технологій, 

серед них й Україна. До рейтингу також ввійшли США, Канада, Бразилія, 

Австралія, Ізраїль, ОАЕ, Грузія, Естонія, Великобританія, Франція, Німеччина, 

Швеція і Китай. 

Державне агентство з питань електронного урядування України і 

американська компанія Bitfury Group – світовий лідер розвитку блокчейн – 

підписали меморандум про співпрацю. За словами прем’єр-міністра України 

документ передбачає залучення передового досвіду американської компанії для 

розвитку блокчейн в Україні. Проте це зовсім не перша ініціатива в Україні, 

пов’язана з сучасною технологією розподілених реєстрів. Інтерес до блокчейн 

формується вже впродовж декількох років. Деякі організації, наприклад 

Земельний кадастр України, вже перейшли на технологію блокчейн. Ще у 

березні 2016-го в Києві був підписаний Меморандум про розвиток і 

впровадження системи децентралізованих онлайн-аукціонів в державних 

галузях. На початку липня 2016 року відбувся перший блокчейн-аукціон, якій 

дозволив здавати в оренду державне майно. Також E-vox – ініціатива, 

спрямована на підвищення прозорості в державному управлінні шляхом 

використання блокчейн в організації голосувань, референдумів, підписанні 

петицій тощо. У серпні 2016 року команда E-vox встановила систему 

голосування в мерії міста Балта (Одеська область) – депутати змогли 

голосувати прямо зі своїх смартфонів і планшетів, залишаючи запис 

в блокчейн. Згодом системою будуть користуватися більше державних установ. 

У жовтні 2016 року п’ять компаній-представників страхового ринку 

запустили The Blockchain Insurance Industry Initiative B3i. 

http://ukr.e-vox.org/
https://www.blockchain.com/
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Сьогодні B3i initiative складається з 15 членів з усього світу. Учасники 

ініціативи спільно досліджують здатність технології блокчейн підвищити 

ефективність обміну даними між перестрахувальними та страховими 

компаніями. [1, с. 320-323] 

На початку листопада 2016 року під час конференції Cashless Ukraine 

Summit в Києві НБУ представив дорожню карту розвитку безготівкової 

економіки. Проект передбачає створення альтернативи картковим розрахункам.  

Так з 2018 року українські банки можуть почати працювати з 

електронними грошима на основі технології блокчейн. За допомогою 

розподіленої банківської системи Smart Money та національної платіжної 

системи “ПРОСТIР” банки будуватимуть інфраструктуру для операцій з 

електронними грошима. Голова НбУ пояснює, що під електронною гривнею 

розуміється аналог готівки, але в електронних гаманцях. Електронні гаманці, у 

свою чергу, реєтруватимуться та обслуговуватимуться через інтернет-сайти і 

кошти на них можна буде використовувати для оплати за ті чи інші товари. 

Поповнення цього гаманця може здійснюватись як за рахунок готівки, так і за 

рахунок безготівки. У світі вже існують свої аналоги цифрових гаманців. Так, в 

Гонконгу, Лондоні та Японії вони вже роками діють у вигляді засобів для 

оплати проїзду. [2] 

Саме співпраця з американською компанією Bitfury Group дала поштовх у 

розвитку й українських блокчейн-проектів, що дозволило Україні ввійти до 

рейтингу країн-лідерів з впровадження технології блокчейн. Ймовірно, 

blockchain-індустрія в Україні найближчим часом вийде на новий рівень. Уже 

навесні цього року у Києві пройде П’ята щорічна конференція Blockchain 

Conference Kiev 2018, повністю присвячена криптовалютам, блокчейну і ICO. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СТИМУЛЮВАННІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів як 

одиниць регіонального рівня управління держави, які здатні, з одного боку, 

зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на себе 

частину їх повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби 

місцевих жителів при прийнятті рішень. Цей процес є результатом 

децентралізації, регіоналізації, демократизації та глобалізації. 

Основним інструментом регіонального розвитку в Україні залишаються 

субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Розмір цих субвенцій не 

є великим, останнім часом така субвенція становила 0,3 % державного бюджету 

щорічно. Фактично ці кошти між регіонами, особливо в останні чотири роки, 

розподілялися поза будь-якими правилами, що породжувало все нові і нові 

приводи до зростання міжрегіональної напруженості та звинувачень держави в 

несправедливому ставленні до регіонів[1]. 

Тепер до традиційних українських проблем регіонального розвитку – 

асиметрія розвитку регіонів, замкненість регіональних політичних, 

інформаційних, освітніх, частково економічних просторів і їх слабка 

включеність у загальноукраїнський простір; невідповідність між економічною 

потужністю регіону та його показниками соціального благополуччя та якості 
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життя – додалося жорстке військове протистояння та поява сотень тисяч 

вимушених переселенців. 

Тому, в Україні потрібно створити нову, європейську за змістом та 

українську за духом державну регіональну політику, яка має сприяти загоєнню 

ран, породжених війною та творити нову якість розвитку регіонів, громад та 

країни. 

Все це потребує чітких правових, конституційних змін, цілеспрямованої 

державної внутрішньої політики в цілому, що стало б підґрунтям подальших 

реформ регіональної системи управління. 

Виклики, що постають перед Україною в умовах глобалізації, 

зумовлюють необхідність пошуку інноваційних підходів до формування її 

регіональної політики, модернізації системи управління регіональним 

розвитком. 

Цікавий досвід розвитку регіональної політики накопичено у 

Європейському Союзі. Регіональна політика ЄС найбільш яскраво демонструє 

характерні риси підходу ЄС до формування напрямів своєї політики, її 

оперативність і гнучкість. Зародившись у післявоєнні роки у формі заходів 

надзвичайного характеру, на сьогодні регіональна політика перетворилася в 

постійно діючий фактор, без якого неможлива повноцінна інтеграція[2]. 

ЄС підтримує регіональну політику в Україні через низку програм і 

проектів. В європейські регіональні процеси Україна включена через 

Європейську політику добросусідства (ЄПД), у межах якої, починаючи з 2006 

р., особлива увага стала приділятися розвитку східного регіонального 

співробітництва. Продовженням східного вектора ЄПД стало «Східне 

партнерство», яке, не визначаючи членство в ЄС як остаточну мету 

партнерства, було покликане забезпечити активне співробітництво у дво- та 

багатосторонньому форматі як із ЄС, так і між країнами-партнерами для 

приведення їх законодавства, економіки й адміністративного управління та 

інших сфер до європейських стандартів. 
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Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні» (ППРРУ) є новим проектом, який реалізуватиметься через 

бюджетну підтримку, технічну допомогу та проекти Twinning спільно з 

адміністраціями країн-членів ЄС. Метою проекту є сприяння суспільному, 

економічному та територіальному згуртуванню країни[3]. 

Реалізація проекту надасть можливість підвищити потенціал українських 

органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та 

впровадження ефективної політики регіонального розвитку, сприятиме 

поліпшенню законодавства у сфері регіональної політики, забезпеченню 

стабільного та передбачуваного фінансування регіонів і міст, фінансовій 

автономності місцевих органів самоврядування, більшій 

конкурентоспроможності регіонів та соціально-економічній інтеграції. 

Протягом 2015 р. проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку 

в Україні» надавав методичний та експертний супровід процесу розробки 

регіональних стратегій розвитку (на основі адаптованої до українських умов 

методики розробки стратегій) в Сумській, Полтавській, Київській, Рівненській 

та Івано-Франківській областях. 

З метою підвищення ефективності державної політики у сфері 

регіонального розвитку шляхом залучення мережі аналітичних організацій 

громадянського суспільства для розробки, аналізу та моніторингу стратегій 

регіонального розвитку в Україні та впровадження рекомендацій з 

вдосконалення стратегій регіонального розвитку на строк до 2020 р. Інститут 

громадянського суспільства за підтримки Представництва Європейського 

Союзу в Україні розпочав реалізацію нового проекту «Регіональна політика в 

Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку». 

Партнерами проекту також є Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Офіс Ради 

Європи в Україні [4, с. 59]. 

Основні завдання проекту: залучення 25 аналітичних центрів з кожного 

регіону України до діяльності в складі Асоціації регіональних аналітичних 
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центрів з метою аналізу державної політики у сфері регіонального розвитку та 

підвищення її ефективності; вироблення методології для розробки стратегій 

регіонального розвитку, аналізу відповідності стратегій регіонального розвитку 

цілям державної регіональної політики, аналізу здійсненності стратегій 

регіонального розвитку, моніторингу стратегій регіонального розвитку; 

підвищення обізнаність представників аналітичних інститутів громадянського 

суспільства у сфері розробки, аналізу відповідності та здійсненності, 

моніторингу регіональних стратегій розвитку; зміцнення інституційного та 

аналітичного потенціалу Асоціації регіональних аналітичних центрів тощо. 

Таким чином, впровадження регіональної політики має сприяти 

поглибленню територіального поділу праці, спеціалізації виробництва, 

створенню виробничих структур, які б відповідали географічним та 

економічним умовам кожного регіону. Ефективне використання науково-

технічного потенціалу, розвиток підприємництва, впровадження різних форм 

господарювання сприятиме насиченості ринку товарами та послугами, 

задоволенню потреб людей, має позитивно вплинути на стан соціального 

забезпечення людей. 

Узагальнюючи сутність та зміст діяльності щодо впровадження 

державної регіональної політики, можна зробити висновок, що ця діяльність 

повинна сприяти демократизації процесів управління кожним регіоном та 

місцевого самоврядування, удосконаленню інтеграційних зв’язків між органами 

державного управління та регіональними органами влади. При цьому правові та 

економічні відносини й регулятори між державою і регіональними органами 

влади повинні будуватися на конституційних засадах за принципом 

верховенства загальнодержавного права та законів  
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Виробничо-господарська і фінансова-економічна підприємницька 

діяльність сільськогосподарських підприємств становить єдине ціле. 

Фінансово-економічні відносини у сфері цієї діяльності охоплюють ту їхню 

частину, яка стосується забезпечення її коштами. Це в першу чергу грошова 

оцінка усіх основних, обігових фондів та спеціальних фондів, наявної готівки, 

вартості у грошовому виразі усіх тих знарядь і заходів, що набуваються, 

використовуються і списуються в результаті виробничо-господарської 

діяльності; це кошти на оплату праці усіх категорій працівників і це грошова 

оцінка тієї сільськогосподарської продукції, яку сільськогосподарське 

підприємство реалізувало  або  ще  має  реалізувати [1].  

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час 

формування статутного капіталу, а також у процесі розподілу грошових 

надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні 

засоби, використання доходів на формування резервного фонду, фонду 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://proosbb.info/
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споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття "формування" та 

"розподіл" доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. 

         Фінансова діяльність виконує обслуговуючу роль відносно виробничо-

господарської діяльності, та розглядається як один з найважливіших інститутів 

аграрного підприємства. Різним видам сільськогосподарських підприємств 

притаманний свій особливий режим формування фінансових ресурсів. Нами 

визначені особливості формування фінансових ресурсів залежно від 

організаційно-правової форми підприємства. Слід зазначити, обов'язковими 

передумовами ефективного функціонування фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, є: різноманітність форм 

власності; свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень; вільне 

ринкове ціноутворення та конкуренція; самофінансування підприємництва; 

правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб'єктів 

підприємницької діяльності; обмеження і регламентація державного втручання 

в діяльність підприємств. 

Так, фермерське господарство, формує свої фінансові ресурси за рахунок 

власних доходів, тобто прибуткової господарської діяльності, а також може 

отримувати кошти Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній 

основі [2]. 

На безповоротній основі кошти надаються на такі цілі: 

1) відшкодування вартості розробки проектів відведення земельних 

ділянок для ведення фермерського господарства; 

2) відшкодування частини витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків 

за користування кредитами банків, та часткову компенсацію витрат на 

придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля, 

будівництво тваринницьких приміщень, вартість проектно-кошторисних 

документів, пільгові умови кредитування, страхування фермерських 

господарств; 

3) підготовку, перепідготовку, підвищення  кваліфікації кадрів 
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фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах; 

4) розширення досліджень із проблем організації і ведення 

виробництва у фермерських господарствах; 

5) видання рекомендацій з питань використання досягнень науково-

технічного прогресу в діяльності фермерських господарств; 

6) забезпечення гарантій при кредитуванні банками фермерських 

господарств; [ 3]. 

За ринкових умов аграрне підприємство самостійно визначає напрямки та 

розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після 

сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових 

ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових 

показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, 

суми податків. Підприємства, плануючи витрати на виробництво та реалізацію 

сільськогосподарської продукції, неодмінно слід ураховувати резерви зниження 

її собівартості, до яких належать: поліпшення використання основних 

виробничих засобів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну 

гривню основних засобів; раціональне використання сировини, матеріалів, 

палива, енергії та скорочення  витрат на одиницю продукції без зниження її 

якості; зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-

технічного прогресу; скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок 

удосконалення форм її збуту; зменшення втрат від браку та безгосподарності, 

ліквідація непродуктивних витрат; економія в адміністративно-управлінській 

сфері на підставі раціональної організації апарату управління підприємством 

[4]. 
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Рейтингові агентства прийнято вважати важливим інститутом фінансової 

інфраструктури, покликаним забезпечити надання повної і прозорої інформації 

учасникам щодо стабільності фінансового ринку. Однак неспроможність 

рейтингових агентств передбачити азійську кризу 1997–1998 рр. та серію 

банкрутств фінансових установ у різних країнах протягом 2007– 2008 рр. 

викликала гостру дискусію як в окремих країнах, так і в глобальному 

фінансовому просторі довкола їх діяльності. До початку XXІ століття 

діяльність рейтингових агентств фактично не підлягала будь-якому 

державному регулюванню [1, с. 30]. 

Сьогодні в Україні діє 5 уповноважених рейтингових агентств, 

включених до Державного реєстру, 3 міжнародні, визнані НКЦПФР та 8 

дочірніх компаній, які перебувають під операційним контролем Moody’s 

Investors Service. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР)  відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» та покладених на неї завдань здійснює регулювання 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Lo%C4%B1
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діяльності уповноважених рейтингових агентств [2]. 

Останнім часом в Україні з боку емітентів-замовників кредитних 

рейтингів висловлюється все більше невдоволення рівнем присвоєних 

рейтингів та прогнозами їх зміни. Після низки гучних банкрутств фінансових 

установ в інших країнах міжнародні рейтингові агентства перестраховуються і 

свідомо занижують рейтинги, особливо критично підходячи до оцінки 

надійності вітчизняних банків та інших фінансових установ [3]. Усе частіше 

великі українські банки відмовляються від послуг міжнародних рейтингових 

агентств. Учасники ринку вказують на неадекватність методик, що 

застосовуються міжнародними рейтинговими агентствами для визначення 

суверенних рейтингів та рейтингів емітентів цінних паперів. Крім того, значну 

критику з боку учасників ринку в Україні викликає обов'язковість отримання 

кредитних рейтингів для емітентів цінних паперів. Виникають пропозиції про 

доцільність скасування цієї процедури, як такої, що перешкоджає становленню 

доступного та прозорого ринку фінансових послуг. Замість цього пропонується 

розробити законодавчі механізми заохочення емітентів до самостійного 

надання рейтингових оцінок у тих пакетах цінних паперів, які вони пропонують 

ринку. Важливою проблемою називають також наявні обмеження доступу 

компаній на ринок з надання рейтингових послуг, відсутність конкурентного 

середовища, що негативно впливає на  якість рейтингових оцінок [4, c. 72]. 

З огляду на зазначені проблеми, першочерговими завданнями державного 

регулювання ринку послуг рейтингових агентств в Україні мають стати: 

розвиток конкурентних відносин, сприяння у створенні нових рейтингових 

агентств, послаблення вхідних бар'єрів на ринок, запровадження перехідного 

етапу до досягнення повної відповідності встановленим критеріям (насамперед, 

щодо транспарентності діяльності). 

Водночас дії регулятора мають спрямовуватись на вдосконалення 

нормативного забезпечення діяльності рейтингових агентств, перегляд 

процедур визначення рейтингів, механізмів та розмірів оплати за послуги 

рейтингових агентств. З появою нових продуктів (рейтингів надійності 
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банківських вкладів) актуальним є налагодження взаємодії між НКЦПФР і 

Національним банком України щодо спільного встановлення вимог до 

процедур визначення і оприлюднення таких рейтингів. 
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Однією з найважливіших складових ефективного функціонування 

системи охорони здоров’я та формою захисту від ризику, який загрожує 

здоров’ю і життю людини є медичне страхування.  

Розвиток медичного страхування є необхідністю в умовах нестабільної 

ситуації в країні для покращення життя суспільства в майбутньому. У наш час, 
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в Україні діє недосконала система медичного забезпечення, яка, крім того, 

перебуває в кризовому становищі. Недосконалість цієї системи виявляється у 

недостатньому фінансуванні, що призводить до низького рівня медичної 

допомоги населенню [1, c. 123].  

Основною проблемою є питання управління медичною галуззю, а з 

іншого боку – фінансове забезпечення страхової медицини також питання щодо 

управління фінансовими ресурсами, які плануються на утримання охорони 

здоров’я в бюджетах. 

Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове медичне 

страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Вирішальна 

роль у реформуванні системи медичної допомоги України належить переходу 

до обов’язкового медичного страхування [2]. 

Закон про медичну реформу вводить таке поняття, як «державна 

програма медобслуговування». Так називають пакет послуг і ліків, вартість 

яких оплачена з державного бюджету. Цю програму щороку буде переглядати 

Міністерство охорони здоров’я і затверджувати парламент в процесі розгляду 

держбюджету. 

Згідно із законом, держава бере на себе зобов’язання з оплати таких 

послуг: 

- екстрена медична допомога; 

- первинна допомога (лікування у терапевта, сімейного лікаря та 

педіатра); 

- медична допомога дітям до 16 років; 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- медична реабілітація; 

- спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога; 

- паліативна медична допомога. 

Втім, за багато послуг пацієнтам доведеться платити зі своєї кишені. 

Щороку Міністерство охорони здоров’я буде звітувати, на які послуги у нього є 

гроші, а на які ні. За все, що не ввійде у гарантований пакет, пацієнти будуть 
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платити самі. Однак закон передбачає, що кількість платних послуг не повинна 

перевищувати 20% від загальної кількості послуг в лікарні. У Міністерстві 

охорони здоров’я обіцяють, що такі послуги, як аналіз крові (загальний, на 

глюкозу і холестерин), аналіз сечі і швидкі тести на ВІЛ, сифіліс, вірусний 

гепатит в рамках первинної медицини залишаться безкоштовними [3]. 

Повністю платною для пацієнтів буде вся вузькоспеціалізована медицина: 

травматологія, кардіохірургія, нейрохірургія і так далі. Щоб отримувати 

безкоштовні послуги в рамках програми медичних гарантій, пацієнтам потрібно 

буде підписати з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром «декларацію про 

вибір лікаря». Фактично вона є договором про надання медичних послуг. Лікарі 

не зможуть відмовитися від декларації через наявність у пацієнта певних 

хронічних захворювань, вік, стать, матеріальне становище або соціальний 

статус. Направлення на безкоштовне надання мед-послуг на вторинному або 

третинному рівні пацієнту зможе видати лише лікар, який підписав з ним 

декларацію. 

Головні зміни для медиків торкнуться рівня оплати їхньої праці. З 1 січня 

держава буде платити терапевтам, сімейним лікарям і педіатрам зарплату, 

виходячи з кількості підписаних ними договорів на надання медичних послуг. 

У 2018 році лікарі будуть платити 370 грн за одного пацієнта на рік, до 2019-го 

– 450 грн. Прийом дітей і пенсіонерів буде оплачуватися дорожче. Один лікар 

зможе підписати декларації з 2000 пацієнтами [1, c. 210]. 

В договорі будуть чітко прописані обсяги безкоштовних медичних послуг 

і ліків, права та обов’язки сторін. Пацієнти зможуть вибрати будь-якого лікаря 

в лікарні і підписати договір з приватним терапевтом. Слід відзначити, що 

гроші за пацієнтів не підуть безпосередньо в руки лікаря. Їх отримає лікарня, і 

розподіляти кошти буде головний лікар. Очікується, що завдяки впровадженню 

мед-реформи зарплата лікарів складе в наступному році від 18,4 тис. грн на 

місяць. Обраний пацієнтом сімейний лікар повинен буде здійснювати внесення 

інформації про пацієнта до електронної системи обліку. З 2016 р. профільним 

Міністерством ведеться робота над масштабним проектом eHealth, метою якого 
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є повна відмова від паперового обігу в усіх процесах у сфері охорони здоров’я 

[2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі роз- витку 

нашої держави край необхідним є запро- вадження обов’язкового медичного 

срахування. 
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ДИСБАЛАНСИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ 

В умовах розвинутої ринкової економіки фондовий ринок є одним із 

основних елементів фінансового ринку та фінансової системи взагалі. 

Відсутність ефективного фондового ринку може призводити до дисбалансу в 

економіці, який створює обмежені можливості розвитку конкурентного та 

інвестиційного середовища. 

За усіма формальними ознаками в Україні функціонує фондовий ринок. Є 

попит і пропозиція на цінні папери, їх біржовий та позабіржовий обіг, 
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брокерські та дилерські компанії, фондові біржі, орган державного управління 

ринком (НКЦПФР) і т. д. Однак у сучасному вигляді, фондовий ринок України 

функціонує в «особливому» форматі, не виконуючи при цьому свою ключову 

функцію – сприяння залучення інвестицій в економіку країни та забезпечення 

переливу фінансового капіталу між галузями та сферами економіки. 

Чому так відбувається? На жаль, фондовий ринок України працює 

переважно на фінансування дефіциту державного бюджету – у структурі обсягу 

біржових контрактів з цінними паперами частка ОВДП за січень-вересень 2017 

року склала 92,7%. У порівнянні – за 2016 рік ця частка становила 89,24% [1].  

Лідером вітчизняного фінансового ринку є банківська система, у якій 

акумульовано понад 95 % усіх фінансових активів, втім формує вона свій 

інвестиційний портфель переважно з державних цінних паперів – ОВДП (96% 

на кінець липня 2017 року), у той же час у цінні папери нефінансового сектору 

вкладено лише 3,5% [2].  

Банківським установам сьогодні вигідно купувати ОВДП, 

середньозважена доходність за якими становить на початок вересня 14,4%, 

своєю чергою середньозважена вартість кредитних ресурсів становить за цей 

же період 13,9%. При тому, що кредитний ризик є набагато вищим, ніж 

інвестиційний ризик при придбанні ОВДП. Подібне становище є і в інших 

фінансових небанківських установах, для яких такі вкладення є більш 

доходними, а ніж приміром банківські депозити, середньозважена вартість яких 

складає лише близько 8%. Така ситуація свідчить про те, що держава 

випускаючи і продаючи ОВДП банкам і небанківським установам зменшує їх 

можливості фінансувати реальний сектор економіки.  

Найгіршим сегментом фондового ринку України є ринок корпоративних 

цінних паперів, зокрема, акцій. В усьому світі цей ринок займає важливе місце 

серед ринків капіталів, саме він визначає інвестиційний клімат у країні, сприяє 

залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу у перспективні сфери 

економіки. Але в Україні – це найбільш дестабілізуючий сегмент фінансової 

системи. У 2016 році обсяг випуску акцій сягнув свого максимуму за останні 
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п’ять років і становив 199,36 млрд грн., але найбільші обсяги випусків акцій, 

які зареєструвала НКЦПФР, належали емітентам, основними видами 

економічної діяльності яких були фінансова та страхова діяльність. (194,41 

млрд грн, або 97,51% від загального обсягу) [1]. Серед категорії «інші» 

найбільші обсяги зареєстрованих випусків акцій належали підприємствам, 

основним видом економічної діяльності яких було проведення операцій з 

нерухомим майном. 

Отже, такі сектори економіки як промисловість, АПК, транспорт зв’язок 

та ін. не використовують можливості фондового ринку для залучення 

додаткових інвестицій у свій розвиток. Або не хочуть, бо не довіряють 

інституціям фондового ринку. Статистика свідчить, що вітчизняні підприємства 

не використовують потенціал акціонерної форми фінансування інвестиційної 

діяльності – з 1215232 юридичних осіб на 1 вересня 2017 року лише 2417 

(0,19%) є публічними акціонерними товариствами, які мають право відкрито 

продавати свої акції на фондовому ринку.  

Проблемою є також низька якість корпоративних цінних паперів 

вітчизняних підприємств – з усіх акцій та корпоративних облігацій, емітованих 

у 2016 року лише близько 8 % допущено до торгів на фондових біржах. 

Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних 

паперів у 2016 роках – лише 11,18%, у порівнянні у 2013 р. – 27,69%. Отже 

спостерігаємо тенденцію до превалювання неорганізованого ринку над 

організованим, що негативно позначається на прозорості фондового ринку, що 

відлякує не лише вітчизняних, але й іноземних інвесторів. Як результат – 

іноземні інвестори почали стрімко виводили свій капітал з вітчизняного 

фондового ринку (у 2014 р. – 4,37 млрд. грн., 2015 р. – 22,78 млрд. грн., а у 2016 

р. – 84,88 млрд. грн.)  

Якими є перспективи для розвитку фондового ринку в Україні:  

- держава буде ще більше емітувати державних цінних паперів для 

покриття власних боргів та витрат на військові дії на Сході країни, а банки та 
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інші фінансові установи будуть їх купувати, бо це для них безпечно і 

прибутково; 

- корпоративні цінні папери (які переважно емітовані фінансовими 

установами) є не привабливими, як для вітчизняних, так і іноземних 

інвесторів), і допоки йдуть військові дії, жоден іноземний інвестор не прийде в 

Україну;  

- в Україні низький рівень корпоративного управління та захисту прав 

акціонерів, тож така форма підприємництва як акціонування не матиме у 

майбутньому розвитку;  

- ущемлення прав інвесторів, неповне висвітлення інформації про 

діяльність емітентів під час процедури банкрутства, санації, реорганізації або 

ліквідації негативно впливатимуть на інвесторів;  

- внутрішні інституційні інвестори, представлені ІСІ, недержавними 

пенсійними фондами та страховими компаніями є фінансово нестійкими, їх 

діяльність на ринку напряму залежить від заощаджень домогосподарств, які 

останнім часом почали стрімко знецінюватися.  

У той же час, розвиток фондового ринку в Україні ми вбачаємо лише 

через запровадження у фінансовій сфері Інтернет-технологій і появі 

фінтехкомпаній, до яких відносять такі відомі сервіси як Paypal, Skrill та ін. 

Саме ці компанії спроможні будуть оживити ринок, зокрема, шляхом 

заохочення дрібних інвесторів і населення до більш активної участі на ринку. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ 

Необхідність розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів 

пов’язана з виконанням ряду важливих завдань, основними з яких є: зниження 

вартості державних запозичень при мінімізації ризиків, створення умов для 

активізації вторинного ринку державних цінних паперів і розбудова ліквідного, 

добре структурованого фінансового ринку країни. 

Облігації Внутрішнього Державного Позики (ОВДП) випускаються 

Міністерством фінансів України і є самим надійними цінними паперами в 

країні. Погашення ОВДП гарантовано бюджетом і можна стверджувати, що 

надійність їх вище надійності депозиту в будь-якому комерційному банку. 

Інтерес до придбання державних облігацій на ринку досить високий. 

Пояснення просте: придбання ОВДП вигідніше, ніж депозитні вклади. Відсотки 

за держоблігаціями вищі, а гарантії від держави стовідсоткові. 

Дохідність по ОВДП знаходиться в діапазоні від 14% до 14,85% річних, 

залежно від терміну звернення. Наприклад, на рік можна інвестувати кошти під 

14%, на два роки — під 14,5%, а на три роки — під 14,85%. Чим довше термін, 

тим вище дохідність. Дохідності за валютними ОВДП знаходяться в діапазоні 

від 4% до 5%. 

Ще один «плюс» такого інструменту — висока ліквідність ринку ОВДП. 

Папери можна продати в будь-який момент за ринковою вартістю. 
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Перше місце за обсягом куплених ОВДП зайняв Ощадбанк, тоді як ще за 

підсумками I півріччя 2017 року лідерство було у ОТП Банку. Першу трійку 

лідерів зайняли державні банки (Ощадбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк), які 

значно поліпшили за півроку свої позиції. 

Банки з приватним капіталом впали в рейтингу. 

В 2017 році Україна розмістила 15-річні облігації на $3 млрд. З них - $1,6 

млрд - для здійснення обміну або викупу єврооблігацій з погашенням у 2019 і 

2020 роках, які були випущені у межах реструктуризації боргу в 2015 році. 

Попит на нові єврооблігації становить близько $9,5 млрд. 

У 2017 році рядові українці як ніколи активно інвестували облігації 

внутрішньої державної позики (ОВДП). Обсяг вкладень фізосіб в ці 

держпапери виріс за рік більш ніж в 10 разів: з 104 млн грн на 3 січня 2017 року 

до 1,4 млрд грн на 3 січня 2018 року. 

 

Рис.1. Динаміка інвестицій фізичних осіб в ОВДП 

Популярність ОВДП серед фізосіб пов'язана зі зниженням ставок за 

банківськими депозитами та відсутністю податку на прибуток при покупці 

ОВДП. 
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З початку 2018 року збільшили активні вкладення капіталу нерезидентів в 

гривневі ОВДП майже в тричі - до понад 14 мільярдів гривень. 

Україна у 2018 році запланувала випуск єврооблігацій до $2 млрд. 

За підсумками планового розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики 20 березня 2018 р. Міністерство фінансів залучило до держбюджету 

20,33 мільярда гривень. Про це свідчать дані Мінфіну за підсумками аукціону. 

Зокрема, Мінфін дорозмістив три серії доларових облігацій з терміном обігу 

203, 308 і 686 днів. 

Розміщення найкоротших з цих ОВДП принесло 406,33 млн доларів (за 

ставкою 5,1%), середніх - 178,04 млн доларів (5,3%), найдовших - 84,1 млн 

доларів (5,4%). Крім того, розміщені гривневі ОВДП. Зокрема, 2,19 млрд грн 

принесло розміщення цінних паперів з терміном обігу 245 днів і ставкою 17,3%, 

483,92 млн грн - з терміном обігу 70 днів і ставкою 17,33%, 39,695 млн грн - на 

строк 343 дня і ставкою 17%. 

Отже, ринок ОВДП нині може стати важливим драйвером у активізації 

економічної діяльності в країні, припливу інвестицій і стабілізації валютного 

ринку. Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився 

рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення 

гривні. Розміщуючи ОВДП, органи державного управління повинні 

задумуватись не тільки над питанням фінансування бюджетного дефіциту, а й 

розглядати стратегічні можливі зміни та тенденції, які відбуваються на 

фінансовому ринку, запобігати негативним змінам, приймати заходи щодо 

врегулювання проблем і диспропорцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ  

СТРАХОВОГО РИНКУ 

Страховий ринок визначено як економічні відносини з приводу купівлі-

продажу страхових послуг високої якості в рамках інституційно оформлених 

прав акціонерної і пайової власності, які ґрунтуються на економії 

трансакційних витрат,  а також система інститутів, які забезпечують обмін між 

страховиками і страхувальниками за участю інфраструктурних учасників на 

основі специфічних контрактів (страхових полісів), формування необхідного 

рівня страхової культури і довіри, гармонійного поєднання державного 

регулювання і саморегулювання.  

Метою розвитку страхового ринку є адаптація формальних інститутів до 

умов вступу в ЄС, подолання неформальних інститутів, створення 

сприятливого інституційного середовища,  попередження опортуністичної 

поведінки,  покращення конкурентної політики, зменшення негативного впливу 

екстерналій, збільшення  транспарентності тощо. 

Під ринком розуміють певні економічні відносини з приводу купівлі-

продажу, а також систему інститутів, які організують відношення обміну. 

Страховим ринком є сукупність різних інститутів і відповідних ним механізмів, 

що структурують поведінку економічних агентів з приводу створення, купівлі-

продажу і споживання страхових послуг. При цьому під економічними 
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агентами розуміються страхувальники, страховики і представники 

інфраструктури страхового ринку. 

Необхідними умовами для розвитку страхових відносин є розвинуте 

інституціональне середовище страхового ринку, під якою слід розуміти 

соціально-політичні, організаційно-економічні і правові норми, що є базою для 

створення, просування і споживання страхових послуг на основі контрактів – 

договорів страхування, а також сукупність організацій, що професійно 

займаються страховою діяльністю або її регулюванням (організаційна 

структура).   

До інфраструктури страхового ринку слід відносити організації, що 

сприяючі страховій діяльності, підвищують її ефективність, але що не 

займаються власне страхуванням і, відповідно, що не створюють страхових 

фондів.  

До основних інституціональних теорій відносять такі: теорія  контрактів, 

трансакційних витрат, прав власності, суспільного вибору, теорія організацій. 

На страховому ринку існує специфічна форма контракту – договір страхування 

(страховий поліс), який має ряд істотних властивостей, що відрізняють його від 

інших типів контрактів [1, c. 210].  

Згідно статті 979 Цивільного Кодексу України за договором  страхування  

одна  сторона  (страховик) зобов'язується у разі настання певної події 

(страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій 

особі, визначеній  у  договорі, грошову суму (страхову виплату), а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові  платежі  та виконувати інші 

умови договору [2].  

На страховому  ринку існують трансакційні  витрати, відмінні від нуля, 

тому  виявляються значущими альтернативні способи організації трансакцій. 

Одним із принципів функціонування страхового ринку є порівняльний аналіз 

ефективності альтернативних інституціональних угод, виходячи зі зниження 

трансакційних витрат. [3] 
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Таким чином згідно теоретичного огляду сутність страхового ринку 

трактуємо як економічні відносини з приводу купівлі-продажу страхових 

послуг високої якості в рамках інституційно оформлених прав акціонерної і 

пайової власності, які ґрунтуються на економії трансакційних витрат,  а також 

система інститутів, які забезпечують обмін між страховиками і 

страхувальниками за участю інфраструктурних учасників на основі 

специфічних контрактів (страхових полісів), формування необхідного рівня 

страхової культури і довіри, гармонійного поєднання державного регулювання і 

саморегулювання.  

На відміну від існуючих підходів, пропонований чітко ідентифікує товар, 

суб’єктів, інститути страхового ринку,  робить акцент на якість страхових 

послуг, права власності та трансакційні витрати.  

Метою розвитку страхового ринку є адаптація формальних інститутів до 

умов вступу в ЄС, подолання неформальних інститутів, створення 

сприятливого інституційного середовища,  попередження опортуністичної 

поведінки,  покращення конкурентної політики, зменшення негативного впливу 

екстерналій, збільшення  транспарентності тощо. 

 

Список використаних джерел 

1. Журавка О.С. Економічний зміст понять, що характеризують страховий 

ринок та його структуру / О.С.  Журавка // Вісник Університету банківської 

справи Національного банку України. – 2009. -  № 3(6). – С.208-212. 

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 

[Електронний ресурс].  – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

3. Нечипорук Л. В.  Трансакційні витрати та тарифна політика на 

страховому ринку / Л. В. Нечипорук // Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013. -  № 3 (14). – С. 

14-21. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 130 

Джур Є. Ю. 

студентка групи ФК-1014  

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

Науковий керівник:  

к.е.н., Степанова Д.С. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ АКЦІЙ В УКРАЇНІ 

Враховуючи такі фактори як низька ліквідність, капіталізація та 

зацікавленість населення можна зробити висновок, що ринок акцій в Україні на 

сьогодні ймовірніше носить формальний характер. 

Згідно закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» під 

поняттям «акція» прийнято вважати іменний цінний папір, який посвідчує 

майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного 

товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного 

товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна 

акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 

акціонерним товариством, а також немайнові права [1]. 

Як для держави, так і безпосередньо для населення зростаючий ринок 

акцій вигідний, бо грошові кошти працюють на економіку і складає 

конкуренцію депозитним накопиченням, дає можливість підзаробити в рази 

більше, якщо правильно вкласти. Ринок акцій є частиною фондового ринку, він 

є одним з головних індикаторів розвитку економіки країни. Падіння фондових 

індексів відображає проблеми в економіці, потім наслідки кризи стають 

відчутними кожному громадянину. 

Прикладом та еталоном ринкової економіки зі значною часткою 

фондового ринку є США, 91 млн населення тобто третина усіх громадян 

володіє акціями. Найменші коливання на фондовому ринку США викликають 

великі кризи. Але в Україні ситуація прямо протилежна. 

Найбільш відомими світовими фондовими біржами є Нью-Йоркська 

фондова біржа – NYSE, Токійська, Шанхайська, Лондонська і Європейська 
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біржа Euronext. Цінні папери українських компаній можна придбати на 

Українській біржі [2]. 

В Україні на ринку акцій можна купити цінні папери «блакитних фішок» 

України —  акції найбільш великих, ліквідних і надійних компаній зі 

стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів. Це 

акції, які можна придбати на міжнародних біржах (рис. 1). Понад 40% торгів на 

неорганізованому ринку здійснюють перші ТОП-5 торговців цінними 

паперами, обсяг угод у яких становить 4,6 млрд грн [3]. 

 

Рис. 1. Структура індексу українських акцій (UX) [2] 

При порівняльному аналізі вартості акцій українських підприємств з 

вартістю цінних паперів аналогічних зарубіжних компаній можна побачити, що 

ціни на них відрізняються в рази і вартість акцій зараз, набагато нижче ніж у 

2010 році.  

У розвинутих економіках ринок акцій працює за такою схемою: 

зацікавлений щодня вивчає фондову біржу, знайомиться з пропозиціями та 

перспективами різних компаній і обирає, куди вкласти гроші. Українські 

інвестори скуповують по максимуму акцій однієї-двох компаній. Часом в руках 

одного власника зосереджується до 98% активів підприємства. В разі програшу 

підприємець втрачає фактично все і звертається по допомогу до держави. Це 

так зване вертикальне інвестування. Така модель в світі подекуди навіть 

заборонена законодавством. Якщо європеєць, американець чи японець володіє 

акціями різноманітних компаній, їх частка зазвичай невелика — це принцип так 

званого горизонтального інвестування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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Однією з проблем є те, що ніхто не сприяє українцям долучатися до 

ринку акцій, — ані держава, ані акціонерні об’єднання. 

Серед зареєстрованих в Україні понад 30 тисяч відкритих акціонерних 

товариств торгують акціями на постійній основі близько ста компаній. Решта 

компаній не афішують свої справжні прибутки, а сам ринок закритий від 

сторонніх очей. Також цінні папери активно використовуються у схемах 

ухилення від сплати податків – за рахунок технічних цінних паперів. Акції 

більшості підприємств не використовуються як застава, що скорочує доступ до 

ринку кредитних ресурсів підприємствам. 

Держава зацікавлена в реструктуризації українського ринку акцій радше 

на папері. Адже серед інвесторів, які володіють до 98% активів підприємств, є 

чимало тих, хто якщо не при владі, то наближені до неї [4]. 

Отже, до головних факторів, що гальмують розвиток українського ринку 

акцій належать: низький рівень розвитку законодавства; недовіра до 

українських підприємств; закритість ринку акцій; економічна криза в країні; 

велика частка спекулятивного капіталу в загальному обсязі договорів. 

 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) // Офіційний портал 

Верховної Ради України : Веб-сторінка: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

2. Спот ринок | Акції та облігації [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://svitinvest.com.ua/uk/torgivlya-na-birzhi/spot-rinok-akciї/ 

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - 

Офіційний  сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/19/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih-paperv-

grudeny-2017/ 

4. Ринок акцій в Україні: чому все працює неправильно і як це 

виправити [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ckp.in.ua/economic/18728 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
https://svitinvest.com.ua/uk/torgivlya-na-birzhi/spot-rinok-akciї/
https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/19/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih-paperv-grudeny-2017/
https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/19/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih-paperv-grudeny-2017/


 133 

Литвинов В.В. 

Зільберштейн І.Б. 

студенти ІІІ курсу 

Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ 

Науковий керівник: 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ОФЕК КНТЕУ Бахчеван Е.В. 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

Економіка України на даному етапі розвитку потребує значних змін при 

одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, адже 

сучасний її стан характеризується розладом платіжно-розрахункової системи та 

платіжною кризою. 

Донедавна лише деякі банки насмілювалися розвивати послуги із 

застосуванням пластикових карток – стримували жорсткі вимоги платіжних 

систем до українських партнерів, значні витрати і недостача персоналу 

відповідної кваліфікації. Але за останні п’ять років інтерес до пластикового 

бізнесу збільшився, і вже сьогодні переважна більшість банків віддає перевагу 

саме цьому засобу платежу. На сучасному етапі Україна характеризується 

високими темпами емісії платіжних карток, зростанням обсягів операцій 

населення з їх застосовуванням [1, c. 20-21]. 

За матеріалами сайта Національного банку України частка безготівкових 

розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3%. 

За останні п’ять років цей показник зріс більше ніж утричі. Усього в 2017 році 

українці здійснили понад 3 млрд операцій із використанням платіжних карток, 

емітованих українськими банками, на суму 2 125 млрд гривень, що на 23,0% і 

31,9% більше у порівнянні з 2016 роком відповідно. Спостерігається стабільна 

динаміка зростання саме безготівкових розрахунків: за 2017 рік кількість таких 

операцій зросла на 30,2%, а обсяг– на 46,2% (у порівнянні з 2016 роком). За 

підрахунками НБУ найбільший обсяг безготівкових операцій припадає на 

розрахунки у мережі Інтернет – 38,8%, найбільша кількість – на розрахунки в 

торговельній мережі – 50,6%. Кількість платіжних карток за рік збільшилась на 
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3,9% і на початок 2018 року становила 59,9 млн штук, із них  активних – 34,9 

млн штук. Також спостерігається активне зростання в сегменті безконтактних 

платіжних карток - на 37,8% за рік (із 2 млн до 2,7 млн штук). 

У 2017 році спостерігався також значний розвиток платіжної 

інфраструктури. Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають 

своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою 

платіжних карток, за цей період зросла на 27,8 тис. (на 19,1%, порівняно з 2016 

роком) і становила 173,8 тис. од. Мережа платіжних терміналів за рік зросла 

майже на 15% і станом на 01.01.2018 року налічувала 251,7 тис. [2]. 

Перехід від оплати товарів і послуг готівкою до розрахунку банківськими 

платіжними картками сприяє поліпшенню економічної ситуації в країні, робить 

прозорішими фінансові операції і перешкоджає ухиленню від податків. 

Пріоритетний розвиток банківської системи і становлення інших 

кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків 

грошей і капіталів через механізми та інструменти банківських і небанківських 

послуг фінансового характеру. Проте сьогодні ці ринки ще не настільки 

розвинені як в Польщі чи Угорщині, а щодо Франції, Німеччини, Бельгії та 

інших країн – відставання є доволі контрастним. 

Із вищезазначеного випливає наступна проблема – оцінити ступінь 

відмінності організації безготівкових розрахунків в Україні від інших країн та 

перспективи їх розвитку. За цих обставин можна вважати, що постановка 

проблеми є актуальною з позиції сьогодення, як деякий огляд і бачення 

перспективи у цивілізованому реформуванні економіки України. Зв’язок 

проблеми з науково-практичним завданням полягає у розкритті можливостей 

комерційних банків щодо гнучкого і адекватного реагування на кон’юнктурні 

запити підприємців у веденні сучасного бізнесу в Україні та за кордоном. 

При аналізі нормативних, законодавчих, економічних інформаційних 

джерел виокремлюються наступні проблеми розвитку системи безготівкових 

розрахунків у національній економіці України: оптимізація форм і способів 

безготівкових розрахунків, їх організації; вибір раціональніших у певних 
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економічних умовах форм розрахунків, які давали б найбільший ефект;  

інтенсифікація і прискорення розрахунків; удосконалення захисту інструментів 

безготівкових розрахунків від можливих зловживань; підвищення 

самостійності господарських суб’єктів за умови досконалої організації і 

здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті. 

Серед різних форм розрахункових документів, що використовуються в 

Україні під час розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, 95% 

займають платіжні доручення, а такі форми безготівкових розрахунків, як 

розрахунки за допомогою чеків, банківських пластикових карток, акредитивів 

майже не використовуються. У США, Канаді, Великобританії, Італії, широкий 

розвиток одержала система чекових розрахунків. В деяких країнах Європи 

(Австрії, Бельгії, Угорщині, Голландії, Німеччині, Швейцарії та інших) набули 

поширення жиророзрахунки, що являють собою систему безготівкових 

розрахунків за допомогою дебетових і кредитових доручень, переданих по 

системах міжбанківського і поштового зв’язку. При системі жиророзрахунків 

платник виписує наказ про зняття грошей з його рахунка і перекладі їх на 

рахунок одержувача. За своїм характером жиророзрахунки подібні до чекової 

форми безготівкових розрахунків. 

Висновок. Системні зміни в банківській сфері, при яких вкладникам буде 

гарантовано збереження вкладених коштів, стимулювання виведення зарплат з 

тіні, розширення платіжної інфраструктури сприятиме подальшому 

розвиненню безготівкових платежів. Одним з провідних напрямів цього 

розвитку є мобільний банкінг, який на сьогодні знаходиться в стані активного 

розвитку [3]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  

На сьогодні, демографічна ситуація, яка склалася в нашій країні, 

характеризується посилення процесу старіння населення та зростання частки 

осіб пенсійного віку. Це, в свою чергу, збільшує фінансове навантаження для 

працюючих осіб і стає причиною підвищеної уваги суспільства до розвитку 

недержавних пенсійних фондів. Саме вони є суттєвим джерелом підтримки 

соціальних стандартів та важливим акумулятором внутрішніх інвестиційних 

ресурсів для прискореного розвитку національної економіки. 

Для ефективної діяльності солідарної пенсійної системи, рівень пенсії має 

становити 60-80% від заробітної плати, проте навіть країни з розвиненою 

ринковою економікою не завжди досягають таких високих показників. В 

Україні ж коефіцієнт пенсійного заміщення становить приблизно 40%. Саме 

тому діяльність недержавних пенсійних фондів в таких умовах є об’єктивно-

необхідною. 
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Реформування системи недержавного пенсійного забезпечення України 

почалось з 2004 року з прийняттям Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [1]. 

Основні фактори, що стримують розвиток страхування на рівні 

недержавного пенсійного забезпечення: 

 відсутність системи гарантування і збереження пенсійних активів 

громадян; 

 низька зацікавленість юридичних-осіб роботодавців щодо 

створення корпоративних або професійних пенсійних фондів; 

 низький рівень доходів громадян та недовіра до інститутів НПФ; 

 низький рівень розвитку фінансового ринку та відсутність 

державної фінансової підтримки щодо розвитку НПФ. 

Що стосується надійності недержавних пенсійних фондів, то вітчизняним 

законодавством передбачено одразу потрійний нагляд за ринком НПФ. За 

компаніями, які беруть участь у пенсійному страхуванні, спостерігають 

Національна комісія цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) та 

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг (НКРРФП) , а за 

утримувачами активів — Національний Банк України (НБУ). Недержавні 

пенсійні фонди несуть повну відповідають за своїми зобов’язаннями перед 

пенсійним фондом всім майном, яке належить їм на праві власності. Крім того, 

законодавством передбачено чіткий контроль за пенсійними активами, які 

можуть бути використані лише на цілі, виключний перелік яких встановлений 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1]. 

Проте,  не дивлячись на визначений у законодавстві державний нагляд та 

контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, однією з головних 

проблем розвитку добровільного пенсійного забезпечення залишається система 

гарантування і збереження пенсійних активів, надійність якої може значно 

посилити довіру потенційних учасників недержавних пенсійних фондів [2]. 

Існує ряд факторів, які мають спонукати підприємства до створення 

системи недержавного пенсійного забезпечення для своїх працівників: 
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1. Пільговий податковий режим для внесків до НПФ; 

2. Розширення фінансово-інвестиційних можливостей; 

3. Участь у НПФ дозволить роботодавцю вирішити проблеми кадрової 

політики (зниження плинності кадрів, утримання кваліфікованих працівників, 

омолодження колективу) та підвищити рівень матеріального стимулювання 

співробітників. 

 Для покращання пенсійного забезпечення на сьогодні доцільно:  

– продовжувати роботу з удосконалення пенсійного законодавства, 

особливо в частині впровадження накопичувального рівня пенсійного 

страхування;  

– зменшити кількість пільг, створюючи окремі пенсійні програми для 

працівників шкідливих професій [3, с. 208]. 

 У зв’язку з тим, що пенсійна система є підсистемою фінансової, вона 

потребує комплексного вивчення її функцій, структури та життєвого циклу. 

Підвищення ефективності вітчизняної системи НПЗ зменшило б тиск на 

солідарну пенсійну систему, сприяло б розвитку ринкових механізмів, дало 

поштовх структурній перебудові економіки завдяки довгостроковим 

інвестиційним коштам. Запропоновані заходи допоможуть мінімізувати ризики 

від виявлених проблем та активізувати діяльність НПФ на українському ринку 

страхових послуг. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ НА 

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

В сучасних умовах глобалізації, успішне функціонування фінансової 

системи, як і будь-якої іншої сфери економіки, неможливе без активного 

використання IT- технологій та загальної комп’ютеризації.  Така «електронна 

епідемія» призвела до появи нових фінансових інститутів та інструментів. Не 

стали винятком і засоби розрахунку. На фінансовому ринку з’явився аналог 

традиційних валют, а саме – електронні гроші.  

В умовах інституціональної невизначеності, глибокої фінансової та 

політичної кризи, український споживач особливо гостро потребує 

захищеності, безпеки та оперативності розрахунків, незалежності та 

стабільності грошової одиниці. Криптовалюти – це новий вид електронних 

грошей, що характеризується стрімкою динамікою розвитку не тільки на 

міжнародному рівні, але й займає лідируючі позиції на фінансовому ринку 

України.  

З точки зору національного законодавства, криптовалюта не є грошима. 

Національний банк України, розглядає «віртуальну валюту», як грошовий 

сурогат, який не забезпечений реальною вартістю, і не може використовуватися 

фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, 

оскільки це суперечить нормам українського законодавства [1]. Однак, 

незважаючи на відсутність офіційної легалізації в Україні, станом на початок 

2018 р. наша країна визнана одним із світових лідерів із застосування 

криптовалют. В сучасних економічних умовах ринок «електронних грошей» 

успішно функціонує і розвивається.  За офіційними даними «CoinMarketCap», 

сьогодні в світі існує 699 видів криптовалют. Сумарний показних їх ринкової 
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капіталізації збільшився на 53 % з початку 2017 р.,  а саме з 17,7 до 27,14 млрд. 

дол. США.  Лідерами серед найбільш популярних криптовалют  у світі стали 

Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero и NEM – їм належить 91% сумарної 

капіталізації [2].  

Нещодавно  в Україні з’явилася власна «віртуальна валюта» під назвою  

BitGrivna. Її емісія та облік засновані на криптографії та методі захисту Proof-

of-work (принцип захисту систем від зловживання послугами, заснований на 

необхідності виконання запрошуючою стороною деякої роботи), результат якої 

легко і швидко перевіряється обслуговуючою стороною. Як зрозуміло з назви 

та визначенні цієї криптовалюти, побудована вона на тому самому вихідному 

коді, що і біткоін. За думкою економістів, BitGrivna створена для збагачення її 

творців, що видно із прогнозованих значень її курсу, який кожен місяць має 

закономірність до зростання на 10% ( за офіційними даними, зараз він 

знаходиться на рівні 3,83 до гривні, а через рік прогнозується збільшення до 

8,72 грн.). Такі темпи зростання курсу даної валюти методично необґрунтовані, 

так як він безпосередньо залежить від попиту і пропозиції, тому є значно 

еластичнішим [3]. 

Основними перевагами криптовалют на фінансовому ринку є відсутність 

внутрішнього або зовнішнього адміністратора, анонімність, можливість для 

інвестування, оперативність, спрощення транскордонних платежів та 

незалежність від політичної ситуації в країні. Однак, існують і певні ризики 

використання нової «віртуальної валюти», а саме мало контрольованість, 

низький рівень захищеності та безпеки, відсутність захисту прав споживачів та 

надійності, відсутність налагодженого технічного забезпечення[3]. На жаль, 

українські споживачі поки що можуть тільки мріяти про подібні технології, так 

як на даний момент їх просто неможливо використовувати. У нашій країні 

досить проблематично розплатитися біткоінами за товари чи послуги, лише 

одиниці онлайн-магазинів і підприємств вказують на своїх сайтах, що 

приймають криптовалюту як оплата товарів і послуг. 
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Незважаючи на досить протилежні думки стосовно сучасних 

криптовалют, варто визначити, що їх поява на фінансовому ринку є справжнім 

феноменом та дає змогу докорінно змінити існуючу фінансову систему. Саме 

тому уряди країн не поспішають давати офіційний дозвіл на масове 

впровадження криптовалют на своїх територіях. Висока швидкість проведення 

операцій із даними валютами дасть змогу економити витрати часу та робочої 

сили, підвищити динамічність підприємницької діяльності, що позитивно 

вплине на розвиток економіки. Технологічний прогрес розвивається із 

надзвичайною швидкістю і зупинити його неможливо. Можна пригальмувати 

процес розвитку крипто валют, не створюючи для них необхідної 

інфраструктури, але рано чи пізно вони все одно займуть своє місце на 

світовому фінансовому ринку.  Саме тому, необхідно дочекатися стабілізації 

роботи та вдосконалення системи безпеки криптовалют, а потім почати 

створення механізму для їх коректної роботи. Передусім це стосується 

формування законодавчої бази, яка б регулювала існування криптовалют не 

тільки в межах однієї країни, але й на міжнародному рівні, та створення 

сприятливої інфраструктури для повноцінного функціонування такої 

фінансової системи. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА КОРДОН 

Причини, за якими українці роблять інвестиції за кордоном стосуються 

необхідності збереження вкладень від інфляції (90% інвесторів) і примноження 

накопиченого капіталу (10% з числа всіх інвесторів). 

3 липня 2017 року набула чинності нова постанова Нацбанку, згідно з 

якою можна інвестувати до 50 тисяч доларів на рік за електронною ліцензією. 

Для цього необхідно подати заяву на отримання ліцензії НБУ, документи про 

наявність грошей і цілі здійснення переказу [1]. Інвестувати можна в будь-які 

інструменти (акції, облігації, депозити). 

Серед найвигідніших і надійних напрямків інвестицій для України можна 

відзначити вклади в: 

• нерухомість; 

• цінні папери; 

• ощадні і накопичувальні рахунки; 

• бізнес; 

• дорогоцінні метали. 

 Найпопулярнішим вважається інвестування в нерухомість. Такі 

тенденції пов'язані з тим, що зарубіжна нерухомість не падає в ціні. Але слід 

зазначити, що це властиво тільки розвиненим країнам. Існує три фактори, які 

доводять, що нерухомість не найнадійніший спосіб вкладення заощаджень. 

Перший фактор - це ринок: ціна на нерухомість піднімається і падає, як і на 

багато інших товарів. Другий - неліквідність активу: його складно швидко 

продати. Третій фактор - в США, може бути, і можна купити нерухомість, 

здавати її і отримувати пасивний дохід. Там він стабільний і не вибухає кожні 

5-7 років. Але в країнах, що розвиваються, пасивний дохід отримують в 
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місцевій валюті, яка різко девальвує через кризу. Прибутковість також грає 

роль. Інвестуючи в валюті в ліквідні активи, можна точно отримати -2,4% в рік. 

Українці вважають за краще вкладати гроші в туристичні центри. У них 

вартість не тільки не падає, але і збільшується з кожним роком. Наприклад, 

ринок туристичної нерухомості США відзначає щорічне зростання на 5-6% [2]. 

 Найпростішими є вклади на рахунки іноземних банків. Німецький 

Postbank запевнив, що українці можуть інвестувати свої гроші у вигляді 

ощадного депозиту в Postbank. Умовою є відкриття рахунку, для чого клієнт 

повинен особисто прийти в німецьку філію, надавши свої документи для 

перевірки. 

Як показує практика, великі європейські банки є більш надійними, ніж 

українські: за останні три роки в Україні збанкрутувало вже більше 90 

фінансових установ. Однак надійність має свою ціну: майже нульову 

прибутковість. Зокрема, в Німеччині середня прибутковість депозитів 

становить 0,3 відсотка річних. Це в десять разів менше, ніж в Україні. 

 Ще одна можливість, яку відкривають нові правила НБУ: вклади в 

іноземні цінні папери. Вони можуть бути більш прибутковими, ніж банківські 

депозити. Можна вкладати гроші в акції та деривативи. Але фінансові 

аналітики застерігають, що наші інвестори звикли до двозначної прибутковості. 

Тому прибутковість у розмірі 5 відсотків для них буде не цікавою і вони будуть 

шукати найбільш ризиковані і високоприбуткові фінансові інструменти.  

За даними індексу «Української біржі», з початку року середня 

прибутковість по акціях найбільш ліквідних українських компаній склала 25 

відсотків. У той же час, акції американських компаній подорожчали на 7,8 

відсотка. Наприклад, акцііі компанії Apple подорожчали з початку року на 23 

відсотки. У той же час, є чимало компаній, акціонери яких залишилися в мінусі. 

 Також одним з популярних напрямків інвестування для українців є 

вкладення грошей в відкриття бізнесу за кордоном. За словами експертів, 

найпопулярнішими країнами для таких інвестицій є Німеччина, Польща, 

Словаччина і США. У Німеччині українці відкривають бізнес з метою 
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отримання місця проживання. Інвестиції в США привабливі наявністю попиту 

на будь-який пропонований продукт і послуги. Вкладення грошей в польський 

бізнес обіцяє інвесторові непоганий прибуток, тому що відкриває доступ до 

європейських кредитів і європейського ринку збуту. 

 Слід зазначити, що чимало українців направляють свої вкладення в 

купівлю золота, яке найчастіше купують в США і ОАЕ. Популярність ОАЕ на 

ринку золота обумовлена наявністю величезної кількості торговельних 

майданчиків, які через конкуренцію пропонують дорогоцінні метали за ціною, 

істотно нижче представленої на світових біржах. 

Згідно з останніми даними, в інші країни український бізнес вклав 6,3 

млрд грн. При цьому на інвестиції на Кіпрі доводиться 5,9 млрд грн. Слід 

зазначити, що на Кіпр припадає 93% всіх інвестицій українських бізнесменів в 

економіку інших країн [3]. 
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ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

РОЗВИНУТИХ КРАЇН 

За останнє десятиріччя фінансові ринки багатьох країн, а особливо 

фондові, стали більше та активніше. Це пов'язано з розширенням обсягів 

міжнародної торгівлі і, як наслідок, зростанням міжнародних фінансових 

потоків. Американські ринки цінних паперів та в особливості Нью-Йоркська 

фондова біржа продовжують домінувати на світових фондових ринках. В 

Європі як і раніше лідерами є Лондонська, Паризька, Цюріхська фондові біржі. 

Яскравий представник ефективного функціонування фондового ринку Японії -

Токійська фондова біржа. Нові ринки виникли у Тихоокеанському регіоні. У 

більшості країн Східної Європи ринки цінних паперів знаходяться у процесі 

становлення, а ринки Латинської Америки оживилися після декількох 

десятиліть[1]. 

Найбільшою за обсягами цінних паперів та за значенням є Нью-Йоркська 

фондова біржа (New York Stock Exchange). Її основна задача полягає 

забезпечення діяльності самого ефективного ринку, на якому можна легко і 

швидко купувати і продавати акції найбільших корпорацій. Необхідною 

умовою включення цінних паперів компанії до лістингу Нью-Йоркської 

фондової біржі є відповідність певному рівню чистих доходів, активів, обсяг 

продажу; її акції повинні належати широкому колу інвесторів. Згідно біржових 

стандартів умовою допуску до лістингу є згода фірми надати необхідну 

інформацію про керівний склад та акціонерів. Це робить інформаційне 

забезпечення ринку більш прозорим і дає можливість відповідним чином 

контролювати всі зміни.  
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Одна з найбільших та найпопулярніших бірж в Європі - Лондонська 

фондова біржа(London Stock Exchange), яка програє за обсягами торгівлі 

Токійській фондовій біржі, Нью-Йоркській фондовій біржі. На біржі введена 

система автоматизованих біржових котировок - „моніторна” система торгівлі на 

базі технології системи NASDAQ. Члени біржі отримали дозвіл на здійснення 

угод з котируємими акціями безпосередньо через комп'ютери. Тому прийшлось 

відмовитись від операційного залу біржі, за виключенням невеликої частини 

для опціонів. В даному випадку автоматизація біржі не тільки зробили її 

функціонування зручнішим для її членів, але й докорінним засобом змінили 

зовнішній вигляд. 

Паризька фондова біржа є найбільшою серед сьома французьких 

фондових бірж. На неї припадає більше 90% всіх операцій, які здійснюються на 

фондовому ринку Франції. Основу фондового ринку Швейцарії складали 3 

фондові біржі, які були розташовані в Цюріху, Женеві та Базелі, а також чотири 

регіональні біржі. Більшість інших європейських фондових ринків існує на 

протязі багатьох років. Деякі, наприклад голландські та бельгійські, відносно 

малі, але вони активні і в цілому вільні від державного втручання. Інші, 

наприклад, іспанський, італійський та французький фондові ринки, були 

примушені на протязі років боротися з урядом, який проводив політику 

жорсткого регулювання економіки і залишали обмежену кількість можливостей 

для вільного підприємництва. На сьогодні національні фондові біржі 

продовжують своє функціонування і виходячи з росту активів, будуть 

продовжувати свою діяльність. 

Найбільш яскравим представником ефективної діяльності японського 

ринку цінних паперів виступає Токійська фондова біржа (Tokyo Stock 

Exchange). За звання найбільшої вона конкурує з Нью-Йоркською фондовою 

біржею.  

Торгівельна практика відрізняється від тієї, яка застосовується на Нью-

Йоркській фондовій біржі. За останній час загальне число зареєстрованих 

компаній на Токійській фондовій біржі не змінюється на протязі 10 років, а на 
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Нью-Йоркській за цей час воно зросло на 44 %. Таку стабільність іноземні 

інвестори пов'язують з жорстокими умовами лістингу, тобто допуску цінних 

паперів до котирування. Такі вимоги з одного боку роблять ринок стабільним, 

бо проходження процедури лістингу автоматично виключає слабкі компанії з 

ринку, але з іншого - середні компанії з невеликим статутним капіталом не 

можуть вийти на такий ринок і розвити свій потенціал [2].  

Таким чином, сучасний досвід розвинених країн свідчить про те, що 

внаслідок ефективності комп'ютерних технологій та засобів зв'язку контакти 

між національними фондовими ринками стали інтенсивнішими.  

Український фінансовий ринок є досить відокремленим від інших 

фінансових ринків, і сьогодні тільки розпочинається його інтеграція в систему 

міжнародних фінансових ринків. Це пов'язано з відсутністю практики 

функціонування, тому що Україна стала незалежною державою відносно 

недавно і процес регулювання фінансового ринку розпочався після 

проголошення незалежності. Ми бачимо, що різні країни обрали різні шляхи 

розвитку і важко впевнено сказати який саме буде ефективним для України. В 

наступній главі ми розглянемо передумови і механізм становлення 

українського ринку цінних паперів, які види фінансових інструментів 

використовуються на ньому, як проводиться регулювання ринку[3]. 
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 РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

Сьогодні в Україні інвестиційна діяльність пербуває на низькому рівні 

законодавчого врегулювання, що призводить до зниження рівня застосування 

на практиці. Тому висвітлення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, 

визначення напрямків підвищення ефективності такої діяльності може 

посприяти подоланню інвестиційної кризи.  

Дослідженням проблем інвестування України займались чимало вчених, а 

саме: М.В. Бандура, Л.М. Борщ, А.П. Гайдуцький, А.П. Дука, Т.В. Майорова, 

А.В. Нікітіна, А.А. Пересада, Т.В. Шталь та багато інших. В умовах ринкового 

середовища, що швидко змінюється, чим не завжди позитивно впливає на 

ефективність діяльності підприємств, великого значення набуває виважена 

інвестиційна діяльність, яка потребує від підприємств пристосування й 

адаптації до умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Сьогодні 

Україна стоїть на шляху всебічних і всепоглинаючих перетворень. За таких 

умов проблема налагодження стабільного інвестиційного процесу стає однією з 

першочергових [1]. 

Прямі іноземні інвестиції повинні підсилювати міжнародну інвестиційну 

позицію України та запобігати зростанню зовнішнього боргу, на сьогодні, 

ситуація в економіці країни протилежна – інвестиції скорочуються, а борги 

ростуть. 

Інвестиційну діяльність можна розглядати з двох позицій – у широкому 

та вузькому розумінні. У широкому розумінні, на думку Л.М. Петренко, 

інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана із вкладенням коштів в 

об’єкти інвестування з метою одержання прибутку [2]. У вузькому ж розумінні, 
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як зазначає В.Г. Федоренко, інвестиційна діяльність, власне інвестування, 

визначається як процес перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення [3]. 

За даними Держстату у 2017 році в економіку України іноземними 

інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 млн.дол. США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2017 року становив 

39144,0 млн.дол. США. (З метою забезпечення узгодженості взаємопов’язаних 

показників про прямі інвестиції НБУ та Держстату, статистичні дані про прямі 

інвестиції, які узагальнювалися по номінальній вартості на підставі інформації 

підприємств (організацій, установ) у рамках державного статистичного 

спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності", були переглянуті 

з урахуванням адміністративних даних НБУ про ринкову вартість ПІІ 

підприємств та установ.). 

Станом на 31.12.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій 

були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та 

страхову діяльність – 26,1%  та підприємств промисловості – 27,3 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 

16,1%, Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 

4,6%, Віргінські Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9%.  
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Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у  

2017 році складають 412,8 млрд. грн., що на 22,1 % більше від обсягу 

капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року.[4] 

 Отже, заходи щодо активізації інвестиційної діяльності повинні 

проводитися на всіх рівнях господарювання. Необхідно намагатися створити 

сприятливий інвестиційний клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для 

українських. Пожвавлення інвестиційної діяльності можливе шляхом рішучих, 

комплексних, швидких, прозорих і послідовних ринкових реформ, а також за 

допомогою взаємоузгоджених дій керівництва, які пробудять підприємницьку 

ініціативу, створять конкурентне середовище й нададуть економіці стимули 

ефективного розвитку. 
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РИЗИКИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВИКА НА 

ПРИКЛАДІ ПАТ НАСК «ОРАНТА» 

Сучасний світ змінюється досить швидко, тому страхова галузь повинна 

адекватно оцінювати ризики, загрози, тенденції, і приймати рішення для 

успішного розвитку бізнесу. Будь-яка страхова компанія в зв’язку з 

виконуваної діяльністю піддається різного виду ризиків, і точна їх 

ідентифікація є одним із ключових завдань страховиків. Питання управління 

ризиками страхового ринку знаходиться у центрі уваги багатьох учених.  

Фінансова безпека страхових компаній - це один з основних аспектів їх 

функціонування, а правильне управління фінансовими засобами і ризиками, 

пов’язаними з їх діяльністю, є першочерговим завданням. Страховики, 

виконуючи соціальну функцію, відносяться до установ суспільної довіри. Тому 

вже багато років проблема оптимізації дій страхових компаній в контексті 

управління ризиками і капіталом лежить в поле зору установ, які здійснюють 

нагляд і регулюють їх діяльність у вітчизняному, а також міжнародному 

масштабі. 

 Капітал, який містить ризики, а також вимоги до управління ризиками, є 

наслідком значного поліпшення забезпечення інтересів страховиків, 

страхувальників та/або довірених осіб. Такий спосіб значною мірою зменшить 

можливість банкрутства страховика.  

Неплатоспроможність - основний ризик, при загрозі якого компанія 

повинна здійснити роботу по ідентифікації загроз і протидії їх наслідків.  

На діяльність Компанії НАСК «Оранта» протягом останніх років суттєво 

впливали важко передбачувані фактори, що умовно поділяються на: 
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- фактори політичних ризиків; 

- фактори економічних ризиків. 

Політичні ризики - це ризики, обумовлені зміною політичної обстановки, 

що впливали на підприємницьку діяльність (закриття кордонів, заборона на 

вивіз товарів, військові або антитерористичні дії на території країни та ін.). 

Економічні (комерційні) ризики - це ризики, обумовлені несприятливими 

змінами в економіці компанії та в економіці країни (зміни кон’юнктури ринку, 

незбалансована ліквідність (неможливість своєчасно виконувати платіжні 

зобов’язання), зміни рівня управління, різке знецінення протягом року гривні та 

ін.). Оскільки Компанія обліковує в своєму балансі дебіторську та кредиторську 

заборгованість, має відкриті поточні і депозитні рахунки в іноземній валюті, а 

також регулярно здійснює розрахунки у валюті, зокрема за операціями 

Ядерного страхового пулу України та за власними страховими і 

перестраховими контрактами, різке коливання валютних курсів значно посилює 

нестабільність економічної ситуації та підвищує ризики ліквідності та 

платоспроможності Компанії в короткому періоді часу, та збільшує витрати 

Компанії, пов’язані із здійсненням валютно-обмінних операцій на ринку 

України. 

Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками на 

кожному етапі взаємозв’язків з суб’єктами страхового ринку та сторонами, які 

опосередковують страхову діяльність. З метою підвищення ефективності 

діяльності у ПАТ «НАСК «ОРАНТА» визначають наступний перелік основних 

видів ризиків, що виникають у діяльності Компанії: 

- страхові, що безпосередньо виникають при проведенні страхування: 

андеррайтинговий ризик, ризик недостатності резервів, ризик катастроф; 

- фінансові: ризик ліквідності, кредитний ризик, валютний ризик, 

ринковий ризик, ризик процентної ставки; 

- операційні: ризик IT-систем, ризик безпеки, ризик контролю; 

функціональні ризики (юридичні, шахрайства), кадровий ризик; 
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- ризик дефолту контрагента: ризик того, що контрагент не зможе 

виконати свої зобов’язання через його дефолт; 

- стратегічні: ризик стратегічного планування та реалізації стратегії, 

інвестиційний ризик; 

- інші: ризики, пов’язані із зовнішніми чинниками, ризик втрати вартості 

бренду, системний ризик тощо. 

Для зниження ризиків в НАСК «Оранта» застосовуються такі прийоми, 

як: диверсифікованість; запит (придбання) додаткової інформації; лімітування. 

Компанія контролює страхові ризики шляхом: 

- стратегії андеррайтингу та активного моніторингу ризику; 

- укладання відповідних договорів перестрахування.  

Таким чином, згідно здатності керівних органів ПАТ НАСК «Оранта» 

протидіяти та вчасно виявляти усі ризики запас платоспроможності Компанії 

знаходиться на достатньому рівні. 

 

Список використаних джерел 

1. Тимошенко О. В. Страхування фінансових ризиків як фактор 

забезпечення фінансових ресурсів підприємства / О. В. Тимошенко // 

Економічний простір. - 2013. - № 71. - С. 135-143.  

2. Клапків Ю. М. Дефініція та особливості класифікації катастрофічних 

ризиків у теорії страхування / Ю. М. Клапків // Фінансовий простір. - 2013. - № 

3. - С. 145-149.  

3. Сєміколенова С. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування 

фінансових ризиків в Україні / С. В. Сєміколенова, А. П. Грабар // Наукові 

записки НаУКМА. Економічні науки. - 2013. - Т. 146. - С. 91-95.  

4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: Закон України від 

28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/249-15 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тимошенко%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73447
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Клапків%20Ю$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100693
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Сєміколенова%20С$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69184:Екон.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69184:Екон.н.
http://zakon.rada.gov.ua/go/249-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/249-15


 154 

Туриця Є. Д. 

студентка групи МФ-0117 

Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

д. е. н, професор, директор Одеського торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ Квач Я. П.  

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ 

Трансформаційні процеси у розвитку економіки призвели до руйнування 

пострадянської економічної системи, що призвело до падіння ВВП та 

знецінення багатьох гігантів промислового виробництва у минулому. Тому 

проблема забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств була 

завжди актуальною, але особливої значущості вона набуває в умовах 

нестабільності економіки та під впливом кризових явищ. 

Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку на 

конкурентному ринку є фінансова стійкість. Під фінансової стійкості 

підприємств слід розуміти такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і 

використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання 

прибутку і капіталу при збережені платоспроможності і кредитоспроможності в 

умовах допустимого рівня ризику[1]. 

Стратегічною метою діяльності будь-якого підприємства є забезпечення 

фінансової стійкості. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то 

воно має переваги перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні 

інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і підборі 

кваліфікованих кадрів.  

Розглядаючи шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємства перш за 

все необхідно дослідити проблеми фінансової стійкості, які відносяться до 

числа найбільш важливих не тільки фінансових, але й загальноекономічних 

проблем (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Проблеми забезпечення фінансової стійкості українських підприємств [2, c. 27] 

№ Зміст 

1. Переважання запозичення над заходами щодо збільшення власного капіталу, 

придбання матеріальних цінностей в кредит, без урахування реальної можливості їх 

оплати грошима 

2. Наявність тривалої простроченої заборгованості постачальникам, банкам, персоналу, 

бюджету, позабюджетним фондам та іншим кредиторам. 

3. Фізичне скорочення і руйнування основних виробничих фондів, припинення у 

більшості випадків відтворення, що тягне за собою падіння обсягів виробництва, яке 

супроводжується скороченням власних джерел фінансування виробництва. 

4. Дефіцит грошових оборотних коштів, необхідних для забезпечення поточного 

виробництва 

Для того, щоб усунути ці проблеми слід провести наступні заходи: 

 здійснити глибокий аналіз фінансового стану підприємства і визначити 

перспективи його подальшої діяльності; 

 виявити і ліквідувати можливі витрати і збитки на підприємстві, їх 

причини і перебудувати організаційну структуру таким чином, щоб 

підприємство могло одержати максимальний прибуток; 

 обґрунтувати впровадження нових технологій, вибір варіантів 

розміщення виробничих потужностей, ввести нові інвестиційні проекти; 

 оцінити реальні можливості підприємства, враховуючи якість 

продукції, її вартість, конкурентоспроможність на ринках збуту [3]. 

До основних шляхів підвищення фінансової стійкості підприємства, на 

які варто звернути особливу увагу, можна віднести: для раціонального 

використання виробничих запасів запровадити чітку систему планування цих 

запасів; для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану продукцію 

здійснювати аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців; для 

покращання роботи із дебіторами необхідно розробити політику збору платежів 

за реалізовану продукцію щодо своїх контрагентів; запровадити моніторинг 

щодо стану дебіторської заборгованості та впроваджувати заходи для 
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зменшення частки дебіторської заборгованості в структурі оборотного капіталу; 

для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та прибутків 

підприємства слід використовувати такий вид банківських послуг, як 

факторинг, суть якого зводиться до того, що банк купує в підприємства- 

постачальника право на стягнення дебіторської заборгованості покупця 

продукції (робіт, послуг) та дає можливість  підприємству отримати  більшу 

гарантію стягнення дебіторської заборгованості покупця. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що забезпечення зміцнення 

фінансової стійкості вітчизняних підприємств є важливою та ключовою 

умовою його успіху у конкурентному ринковому середовищі, оскільки 

забезпечуючи нормальне функціонування підприємства у реальному проміжку 

часу, матимемо змогу підтримувати його стабільність та гарну репутацію у 

перспективі [4]. 

 

Список використаних джерел 

1. Стригуль Л. С. Теоретико-методичне забезпечення визначення 

фінансової стійкості підприємств різних організаційно-правових форм в умовах 

мінливого середовища [Електронний ресурс] / Л. С. Стригуль // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 64-67. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%283%29__16 

2. Брік С. В. Основні заходи по підвищенню фінансової стійкості 

підприємств України / С. В. Брік, Є. М. Рудковська // Вісник Нац. техн. ун-ту 

"ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть 

виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 60 (1169). – С. 27-30. 

3. Козлова О. С. Механізм забезпечення фінансової стійкості 

підприємства в умовах ринкової нестабільності [Електронний ресурс] / О. С. 

Козлова. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2456/ 

4. Буткевич К. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства 

[Електронний ресурс] / К. Буткевич. – Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2016_6%283%29__16
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2456/


 157 

http://sophus.at.ua/publ/2016_06_1_kampodilsk/sekcija_section_3_2016_06_1/shljak

hi_pidvishhennja_finansovoji_stijkosti_pidpriemstva/126-1-0-1919 

 

 

Федорова І.О. 

студентка групи ОА 1814 

Одеський торговельно-економічного інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: 

старший викладач Шрамко О.О.,  

РЕАЛІЇ «ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ» В УКРАЇНІ 

В умовах третьої хвилі глобалізації важливу роль в розвитку країн 

відіграє цифрова економіка, найголовнішим фактором якої є інформація та 

знання, а також шляхи доступу до них. Цифрова економіка — це не окрема 

галузь, а віртуальне середовище, яке доповнює нашу реальність. Основними 

продуктами цифрової економіки є ті ж самі товари і послуги традиційної 

економіки, що надаються за допомогою комп’ютерного обладнання і цифрових 

систем на кшталт глобальної мережі Інтернет. Це має свої переваги, головною з 

яких є підвищення доступності звичайних користувачів до певних ринків 

(товарних чи послуг), а не лише великих компаній, зниження трансакційних 

витрат, підвищення ефективності і конкурентоспроможності [1]. 

Цифрова економіка є механізмом економічного зростання нашої держави 

завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, 

результативність економіки, вартість послуг та якість економічної, громадської 

та особистої діяльності. Успішний досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю 

свідчить, що безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової 

економіки становить 20% ВВП протягом п'яти років, а ROI (Return on 

investment) інвестиції в цифрову трансформацію сягає 500% [2]. 

При системному державному підході цифрові технології будуть значно 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з 
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істотних факторів розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. 

Основними напрямами цифрового розвитку є: прискорення економічного 

зростання та залучення інвестицій; технологічна та цифрова модернізація 

промисловості та створення високотехнологічних виробництв; доступність для 

громадян переваг та можливостей цифрового світу; реалізація людського 

ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового підприємництва [3]. 

Із впровадженням IT-технологій в Україні за результатами досліджень 

даних 2017 року можна відмітити такі досягнення [4]: 

1. У 2017 році експорт IT-послуг зріс на 17,5% і становив майже $2 

млрд. У загальному експорті послуг на IT припадає 25% це свідчить про те, що 

IT-ринок поступово одужує  

2. Кількість IT-фахівців зросла на 27% і зараз сягає близько 127 тис. 

3. В Україні відкрився перший інноваційний парк UNIT.City. 

4. Український онлайн-сервіс перевірки правопису Grammarly залучив 

рекордні $110 млн інвестицій. 

Облаштування “Цифрового” робочого місця дозволить керувати 

виробництвом дистанційно, отримувати довідки і документи, керувати 

замовленням товарів, навчатись новим компетенціям та й загалом – 

заощаджувати час. Доповнення у “ProZorro” дозволяє учасникам держтендерів 

надавати довідку про відсутність податкової заборгованості в електронній 

формі. Подібні незначні вдосконалення дозволяють бізнесу уникнути зайвої 

паперової тяганини.  Однак інноваційні технології зосереджені переважно у 

великих містах. І лише там, де існує якісне інтернет-покриття. Тож цифровий 

розрив в Україні полягає, передусім, у нерівних можливостях доступу до 

інтернету на усій території.        

 Вирішити цю проблему можна кількома способами: через забезпечення 

широкосмугового доступу до інтернету по усій країні, а також через 

запровадження технологій 4G. Чим більшим буде охоплення інтернетом, тим 

краще можна буде скористатися цифровими можливостями у різних сферах.
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 Цифрова сфера може формувати понад 300-400 тис. нових робочих місць 

по усій країні, міста стануть зручнішими, перейдуть на цифрові платформи 

управління інфраструктурою і сервісом. Є окремі проекти, рішення і технології, 

над якими працює уряд, держагенства, представники окремих організацій та 

компаній, навіть окремі люди: 4G, ProZorro, “розумні-міста”, електронна 

митниця, електронна медкарта (e-Нealth), електронне урядування тощо

 Враховуючи сучасний стан економіки та світові тенденції, виникає 

необхідність в створенні єдиної стратегії цифрової економіки, щоб загострити 

фокус та спрямувати зусилля на ключові пріоритети.  Виходячи з потреб, з 

урахуванням наявних можливостей, аналізу сильних і слабких сторін.  

 На шляху до вдосконалення уряд вже затвердив у 2018 році  концепцію 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, а 

також - план заходів з її реалізації, які Мінекономрозвитку розробило разом з 

провідними експертами ІТ- сфери [4].      

 Отже, в Україні є всі умови для здійснення так званого цифрового 

стрибка та переходу на більш високий технологічний рівень розвитку, а саме: 

здатність виробляти та використовувати інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, наявність професійних кадрів; доступ до відповідного 

обладнання, технологій, поширення технологій серед громадян та бізнесу. 

Достатній рівень системної інтеграції технологічних продуктів та послуг (від 

проектування до комплексних впроваджень різноманітних технологій, 

програмних та апаратних засобів). Креативна культура та вміння генерувати 

ідеї, про що свідчать високі показники у рейтингу Global Innovation Index. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

На початку ХХІ століття відбувається активізація трансформаційних 

процесів, посилюється динамізм суспільного розвитку. Світова економіка 

вступає в нове тисячоліття, вибираючи вектор свого руху серед багатьох 

складних, суперечливих і деколи різноспрямованих змін, які відображаються на 

розвитку фінансової системи як, найдинамічнішій і складній складовій 

ринкової економіки. 

Фінансова система – один із основних елементів держави, який є 

показником розвитку, функціонування та ефективності державної 

політики [2,19]. 

Значний вклад у розвиток фундаментальних теоретичних та 

методологічних основ сучасної фінансової науки, внесли такі вчені 

як           В.Л. Андрущенко, І.В. Бураковський, Д.В. Полозенко, О.Д. 

Василик,              А.І. Даниленко, О.П. Кириленко, А.В. Череп, В.М. Федосов, О. 

https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page2
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Луніна та багато інших, які наслідували давню традицію викладання фінансової 

думки, започатковану М.М. Алексеєнком, М.X. Бунге, І. І. Янжулом та іншими. 

Метою роботи є визначення сутності фінансової системи, характеристика 

проблем функціонування фінансової системи в Україні та можливих шляхів їх 

подолання. 

На сучасному етапі ця тема є досить актуальною, адже саме фінансова 

система сприяє побудові ефективної фінансової політики, націленої на 

економічне зростання й покращення добробуту населення. 

В Україні на шляху до ринкового типу фінансової системи накопичилося 

багато проблем, а саме: відсутність системного підходу до 

реструктуризації,ефективності функціонування фінансової системи, надто 

повільний темп реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ. 

У зв’язку з кризовими явищами, у фінансовій сфері знову пожвавилися 

дискусії з приводу переважного характеру валютного курсу, коливання якого 

негативно впливають на іноземних інвесторів. Щоб запобігти краху 

національної валюти, держави вимушені підвищувати ставку відсотка, що, як 

правило, призводить до потрясінь на фондовому ринку, оскільки курси акцій і 

облігацій різко падають. Зміна ставки відсотка у бік підвищення негативно 

впливає на обсяги інвестицій [4, 29]. 

Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових ринків і 

наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутними для української 

фінансової системи. Про це свідчить сучасний етап міжнародної економічної 

інтеграції, перш за все європейської, включаючи уніфікацію фінансових систем 

і валютну інтеграцію. 

Початковим моментом і рушійною силою глобалізації виступає 

міжнародна діяльність транснаціональних корпорацій. Інвестиційна активність 

останніх веде до фінансової глобалізації, яка далі закріплюється на 

міждержавному рівні [3, 31]. 

Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. 

Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати 
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розвитком і забезпечувати стабільність всієї системи. Нині ситуація 

ускладнюється різким зростанням цін на товари і послуги, видачею 

заборгованостінаселенню, що стало причиною чергової інфляції. 

 Високе зростання цін — феномен, що властивий багатьом країнам у 

період економічних і політичних ускладнень. Негативним явищем є відсутність 

чіткої політики вищих органів влади, складна політична ситуація, зміна 

керуючих та посадових осіб. Тому сьогодні одним із найболючіших питань є 

пошук шляхів збалансування фінансової системи. 

На розвиток фінансової системи впливає також чимало факторів, які 

потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових явищ. По-

перше, налагодити функціонування грошової, кредитної, банківської систем. 

По-друге, всі сфери фінансів і їх ланок, діяльність органів та інститутів, які 

функціонують в сфері фінансів необхідно вдосконалити. Стратегія і тактика 

реформування фінансів має полягати у поступовій реструктуризації, яка 

передбачатиме подальшу трансформацію [1, 8]. 

Слід звернути увагу на проблеми економічного розвитку та зростання, 

розробці законодавчо-нормативної бази. Єдиним способом збалансування 

фінансової системи є застосування системи міжбюджетних розрахунків. 

Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи в Україні є: 

-         створити групу потужних банків; 

-         зменшити податковий тиск; 

-         упорядкувати фінансові потоки; 

-         розпочати структурно-інституційні перетворення банківської системи, 

ефективну реорганізацію підприємств. 

На це повинні бути спрямовані всі зусилля органів законодавчої та 

виконавчої влади. 

Але, незважаючи на всі ці проблемні питання, фінансова система 

ринкової економіки досягла в кінці ХХ століття надзвичайно високого рівня 

свого розвитку як в національному, так і в світовому масштабах. Про це 

свідчать: 
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-               високий ступінь концентрації фінансових ресурсів як на 

макроекономічному рівні (бюджетні системи країн з розвиненою ринковою 

економікою і міжнародних фінансових організацій), так і на 

мікроекономічному рівні (фінанси найбільших корпорацій і банків); 

-               високий ступінь мобільності і взаємозв’язку фінансових ринків на 

базі новітніх інформаційних технологій, що знаменують перехід всієї 

економічної системи, у тому числі фінансової, до нової, постіндустріальної 

стадії свого розвитку; 

-               різноманіття фінансових інструментів макро- і мікроекономічної 

фінансової політик і високий ступінь їх динамізму; 

-               яскраво виражені тенденції до глобалізації світової фінансової 

системи на базі її багатополярності і спроби, що їм протистоять переходу до 

багатополярності на основі міждержавної економічної інтеграції, включаючи її 

фінансову і валютну складову і т.д [4, 28]. 

Отже, на сьогодні в Україні у реальній економіці державний і приватний 

сектори мають однакову питому вагу, тому виникає необхідність проведення 

бюджетної реформи. Заходи бюджетної реформи повинні спрямовуватись на 

використання бюджетних інструментів для скорочення системи субсидій і 

стимулювання інвестицій, а також на раціоналізацію бюджетного режиму щодо 

міжнародної торгівлі та змін у політиці обмінного курсу. Для підвищення 

дієвості прогресивних змін у системі податкового регулювання необхідно 

терміново впроваджувати всі інші елементи фінансової і стабілізаційної 

політики: досконало обгрунтувати обсяги фінансових ресурсів держави і за 

кожним напрямком бюджетної системи зробити інвентаризацію витрат, змінити 

підходи до соціальної політики щодо підтримки лише малозабезпечених верств 

населення, ліквідувати субсидування виробничої сфери через державні фінанси, 

розбудувати нову структуру банківської системи. 
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РИЗИК ВТРАТИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

УМОВИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день, економіка України зазнає суттєвих перешкод. 

Нажаль, країні у 2017 р. не вдалося вийти на стійкий рівень економічного 

зростання і розвитку, суперечливі тенденції продовжувалися, структурні 

перетворення не отримали належної динаміки, а законодавчим і нормативним 

рішенням бракувало раціональності і збалансованості. Показники реального 

сектору, починаючи з ІІ кв. 2017 р., переважно демонстрували слабке 

зростання. За попередніми результатами року, промисловість фактично має 

нульовий показник зростання (падіння на 0,1%), а аграрний сектор впав на 

2,7%. Фінансові результати діяльності (великих і середніх) підприємств до 

оподаткування за І-ІІІ кв. 2017 р. виглядають досить позитивно – прибуток 
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підприємств склав 237,8 млрд. грн. (за дев’ять місяців 2016 р. – 82 млрд. грн.), а 

частка збиткових підприємств скоротилася до 29,7%. [1] 

Проведемо оцінку можливості приватного підприємства «ПЛАЗА 

керамика» виконати свої зобов’язання перед кредиторами за допомогою 

відносних показників: [2] 

 коефіцієнта поточної ліквідності; 

 коефіцієнта швидкої ліквідності; 

 коефіцієнта абсолютної ліквідності. 

1) коефіцієнт (Кпл) поточної ліквідності (коефіцієнт покриття поточних 

зобов’язань, загальний коефіцієнт ліквідності) (Кпл): 

                                                                                                   (1) 

Де: ОА – загальна сума капіталу підприємства, вкладеного в 

оборотні активи; Пз – короткотермінові (поточні) зобов’язання і 

забезпечення; 

Розрахунок у ПП «ПЛАЗА керамика» на кінець 2016 року: 

 

Кпл у межах 1,5-2 вважається нормою. У ПП «ПЛАЗА керамика» цей 

коефіцієнт дуже високий, так як поточних зобов’язань небагато. А, отже, 

підприємство здатне розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями  перед 

усіма кредиторами наявними ліквідними оборотними активами. 

2) За своїм змістом аналогічним коефіцієнту поточної ліквідності є 

коефіцієнт “швидкої” ліквідності (Кшл), який визначається як відношення 

грошових коштів та їх еквівалентів, які швидко реалізуються, поточних 

фінансових інвестицій, і дебіторської заборгованості та інших оборотних 

активів до суми поточних зобов’язань. [3] 

                                                    (2) 

Розрахунок у ПП «ПЛАЗА керамика» на кінець 2016 року: 
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Бажано, щоб цей показник дорівнював одиниці. Однак на практиці це 

буває не часто, можна задовольнитись теоретичним його значенням  0,8-0,9.  

Але, 0,77 нижче 0,8, це означає, що підприємству буде важко 

розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями  перед усіма кредиторами 

за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, які швидко реалізуються, 

поточних фінансових інвестицій, і дебіторської заборгованості та інших 

оборотних активів. 

3) Найбільш жорстким показником ліквідності є коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (Кал) – це відношення грошових коштів та їх еквівалентів, які 

швидко реалізуються, до поточних  зобов’язань підприємства: [2] 

                                                                                               (3) 

Розрахунок у ПП «ПЛАЗА керамика» на кінець 2016 року: 

 

Цей коефіцієнт показує, яка частка поточної короткострокової 

заборгованості може бути погашена негайно за рахунок наявних грошових 

коштів. Його значення вважається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 

0,20-0,25. Тобто, якщо підприємство на даний момент може погасити на 20-25% 

всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною. 

 Але, бачимо, що ПП «ПЛАЗА керамика», на кінець 2016 року могла 

погасити лише 12% своїх боргів. Це означає, що його платоспроможність 

вважається достатньо низькою. 

Таким чином, ринкові умови господарювання зобов’язують підприємства 

постійно виконувати свої фінансові зобов’язання з платежів, строк сплати яких 

настав. Бажано, щоб структура дебіторської заборгованості не містила 

простроченої, безнадійної, віднесеної до резерву сумнівних боргів 

заборгованості. Уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього 

підприємництва на період до 2020 р. Однак, поки вона не забезпечена 
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законодавчо, не встановлені належні механізми її реалізації, що робить 

невизначеними тенденції у розвитку малого і середнього бізнесу.  Отже, 

підтримка бізнесу на внутрішніх і міжнародних ринках має стати домінуючим 

принципом економічної політики держави. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ 

Як засвідчує історичний огляд, страхування майна є обов'язковим 

елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої 

системи страхування економіка успішно функціонувати не може. В державах з 

розвинутою ринковою економікою майнове страхування займає стратегічну 

позицію, яка визначається тим, що воно надає гарантії поновлення порушених 

майнових інтересів у випадку непередбачуваних природних, техногенних та 

інших явищ, позитивно впливає на зміцнення фінансів держави. Воно не тільки 

звільняє бюджет від видатків на відшкодування збитків при настанні страхових 

випадків, але й є одним з найстабільніших джерел довгострокових інвестицій. 

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Pidsumky_ukr_eng.pdf
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Сучасний розвиток страхування майна в Україні можна проаналізувати на 

прикладі страхової компанії ТАС – яка є однією з лідерів страхування на 

вітчизняному страховому ринку (табл.1).  

Тобто, враховуючи аналізовані данні можна зробити висновок що за 

перші 9 місяців 2017 року порівняно із 2016 роком загальна кількість премій 

мала значне від’ємне значення, а виплати – навпаки, не залежно від виду 

страхування майна тільки зменшувалися.  

Тому нагальним для страхової компанії є подальший розвиток цієї галузі 

страхування, в першу чергу,  методом розширення бази клієнтів, а в другу – 

зменшення ризиковості страхування, що призведе до скорочення кількості 

страхових виплат у довгостроковій перспективі. 

Таблиця 1 

Аналіз динаміки страхових виплат та страхових премії за видами 

майнового страхування, тис. грн. [1] 

Вид страхування 

2016 рік 
Перші 9 місяців 

2017 року 

Відхилення у 2017 

року порівняно із 

2016. 

Премії Виплати Премії Виплати Премії Виплати 

КАСКО 114054 53943 107652 61940 -6402 7997 

Страхування 

майна 30 830 1 731 29 143 3 306 -1 687 1 575 

Страхування від 

вогневих ризиків 30 451 214 26 481 416 -3 970 202 

Страхування 

грузу та багажів 3 470 97 5 865 971 2 395 874 

Агрострахування 540 85 510 55 -30 -30 

Загальна кількість 179 345 56 070 169 651 66 688 -9 694 10 618 

 

Основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню 

майна в Україні, є низький рівень доходів населення, зниження рівня страхових 

виплат компаніями, зменшення кількості укладених договорів, невиконання 

деякими страховиками своїх зобов'язань, вивільнення значної кількості кадрів 
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на страховому ринку, неможливість повернення коштів страхових резервів, які 

були розміщені на депозитних рахунках банків внаслідок кризи [2]. 

Можна виділити такі проблеми у сфері страхування майна та навести 

приклади їх розв’язання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Проблеми майнового страхування та шляхи їх вирішення[3] 

Проблеми Можливі шляхи вирішення проблем 

Недосконалість дії механізму 

захисту прав споживачів страхових 

послуг 

Розробка прозорих та прийнятних 

правил і засад діяльності страховиків майнової 

сфери страхових послуг 

Низький рівень страхової 

культури населення, недовіра 

населення страховим компаніям 

Формування комунікацій зі споживачем 

шляхом його страхової освіти за допомогою 

засобів масової інформації 

Низька якість страхових послуг Розробка та затвердження 

національного стандарту визначення ліквідної 

вартості заставного майна (майнових прав), та 

вартості майна з метою страхування 

Незначна клієнтська база 

страховиків 

Проведення науково-дослідної роботи з 

підвищення кваліфікації персоналу страховиків 

і страхових посередників 

Значна інформаційна 

закритість діяльності страхових 

компаній; недосконалість фінансової 

звітності і методів обробки даних 

Перегляд класифікації страхування, 

розробка методики рейтингової оцінки 

страхових компаній, створення єдиної системи 

обліку і звітності цієї сфери страхової 

діяльності 

Втрата значного відсотка 

страхових премій під час 

перестрахування з іноземними 

страховиками 

Розширення ринку перестрахування та 

активізація роботи з нерезидентами щодо 

взаємного пере- страхування  

 

 

Таким чином, лише шляхом проведення ефективної державної політики, 

спрямованої на регулювання страхового ринку в Україні можливе створення 

дієвої системи майнового страхового захисту що є основою для забезпечення 

стабільності та ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя 

населення та соціальної стабілізації, створення міцної системи захисту як 

фінансів держави, так й інтересів окремих громадян та підприємств. 
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