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ПРОТИДІЯ ВИВОЗУ КАПІТАЛУ ЗА КОРДОН ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Островерх Лариса Леонідівна, доцент кафедри економіко-правових дисциплін 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент  

 

Об’єктивним є визнати, що в умовах важкої економічної ситуації в Україні все 

різноманіття процесів, що відбуваються і становлять основу економічного і соціального 

життя залежать від можливостей  профінансувати економічний розвиток та забезпечити 

соціальні стандарти. Поточний стан економічного і соціального розвитку напряму 

залежить від діяльності вже існуючих підприємств, будь-якої форми власності та виду 

діяльності. Але вдосконалення існуючого потенціалу, як окремого підприємства, так і 

держави в цілому, визначається можливостями підтримки подальшого зростання. 

Останнє може проявлятися в різних формах, але в кінцевому рахунку як раз і забезпечує 

рівень розвитку країни та підвищення добробуту його членів. 

Для України останні роки видалися вкрай важкими та несприятливими. Втрата 

частини території та неоголошена війна вимагали від Уряду вкрай непопулярних 

рішень. Одночасне вирішення проблем економічного, соціального, воєнного характеру, 

як свідчить досвід, неможливе. Таке поняття  як «ціна вибору або альтернативна 

вартість» ніхто не відміняв і його дія є об’єктивним фактором в умовах ринкової 

економіки. Воєнні дії набагато зручніше вести в умовах централізації управління і 

економіки. За таких умов держава концентрує в своїх руках всі наявні ресурси і 

централізовано ними розпоряджається. В умовах демократичного суспільства все 

набагато складніше. Класичні підходи управляння інвестиційною діяльністю, що 

націлені на виконання певної послідовності функцій інвестиційного менеджменту (як 

то дослідження макроекономічних умов; формування цілей та завдань, розробка 

стратегій розвитку; розробка і оцінка інвестиційних проектів, забезпечення необхідних 

обсягів інвестиційних ресурсів; оцінка та прогнозування ефективності інвестиційних 

програм; оперативне управління інвестиційними проектами та інше)  вимагають часу, 

обговорення, врахування різних наукових думок  тощо.  
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На нашу думку, в Україні виникла унікальна ситуація, яка характеризується 

пошуком джерел фінансування воєнних дій на одній частині  української території з 

одночасним забезпеченням стабільного економічного розвитку другої частини 

української території. Масштаб негативних тенденцій – безпрецедентний і ставить 

перед владою непрості завдання, вимагаючи наукове розуміння і практичний досвід 

антикризового менеджменту. 

Пошук джерел фінансування (інвестування) закладає основи майбутнього 

розвитку як країни, так і підприємств, організацій, установ. Залежність обсягів 

інвестування від макроекономічних процесів має як пряму (за деякими факторами), 

так і зворотну залежність. Обравши найбільш значні  макроекономічні фактори 

впливу на процеси інвестування та для більшої наочності даних процесів, можна 

представити такі залежності графічно. 

Графіки залежності інвестиційної активності від окремих чинників: 

1. Залежність інвестицій від розміру прибутковості підприємств: 
обсяг інвестицій 

 

                        прибуток підприємств 

2. Залежність інвестицій від розміру доходів населення: 
обсяг інвестицій 

 

                       доходи населення 

3. Залежність інвестицій від рівня інфляції в країні; 
обсяг інвестицій 

 

                                      індекс інфляції (%) 
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4. Залежність інвестицій від рівня оподаткування; 
обсяг інвестицій 

 

                                      ставки податків  

5. Залежність інвестицій від форс-мажорних обставин в країні (соціальні  

потрясіння, військові дії тощо). 
обсяг інвестицій 

 

                                соціальна та політична  
                                       нестабільність  
 

Останній фактор, на сьогодні є найбільш вагомим і зрозуміло визначає реакцію 

усіх інших. Крім того, визначений фактор є одночасно і рушійною силою у пошуку 

джерел фінансування та призупинення згортання вже здійснених інвестицій. 

У сучасному світі міжнародний рух капіталу характеризується тим, що  

економічна відсталість певної країни, нестабільність її розвитку визначають 

більший масштаб вивезення капіталу (співвідношення вивезення і ввозу капіталу). 

Така диспропорція і характеризує відтік капіталу. Відтік капіталу з країни з високою 

швидкістю характеризує явище – втеча капіталу. Останнє має низку причин і багато 

каналів реалізації – паніка на валютному ринку, знецінення гривні, падіння рівня 

життя населення та інші. Точної суми вивезеного з України капіталу за останні роки 

не можуть назвати навіть фахівці. Головним показником для аналізу тут є – 

величина прямих іноземних інвестицій. Так, в минулому році Україна отримала 

чистими 413 млн. доларів прямих інвестицій (реальні, що охоплюють діяльність зі 

створення нових об’єктів). Це в 9.9 раза менше ніж у 2013-му році і у 17.4 раза 

менше, ніж у 2012-му році. Таким чином, прямі іноземні інвестиції в Україну 

почали різко скорочуватися ще за часів минулої влади.  
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Разом з цим, дослідження змін структури прямих іноземних інвестицій, спираючись 

на дані Держстату України, наштовхують на певні висновки, що говорять самі за себе. 

Наростаючий підсумок запасу акціонерного капіталу з початку інвестування на початок 

жовтня 2014-го року становив 48.5 млрд. доларів, що на 17% менше, ніж на кінець 2013-го 

року. При цьому, найбільші країни-інвестори в Україну мали такі показники: Кіпр – 15.1 

млрд. доларів (- 21%); Британські Віргінські острови – 2.5 млрд. доларів (- 20%) 

Німеччина – 5.8 млрд. доларів (- 8%), Нідерланди – 5.2 млрд. доларів (- 6%), Росія – 3 

млрд. доларів (- 31%). Як бачимо, Росія як інвестор, що інвестувала в Україну прямо або 

через популярні офшори (Кіпр, Британські Віргінські острови) та українські олігархи (для 

яких інвестування через офшори є звичною справою) швидко зреагували на викликану 

Росією нестабільність, спричинену розпочатими воєнними діями. Внаслідок цього, за 

даними НБУ, за весь 2014-й рік через канал прямих іноземних інвестицій Україна 

недоотримала щонайменше 6.0 – 6.5 млрд. доларів (якщо за базу взяти показники 

відносно благополучних 2011-2012 років). Можна бути впевненими, що ці гроші є й не 

пропали, оскільки їх вартість була створена економічною системою. Питання в тому, де 

саме вони осіли і чи повернуться коли-небудь в Україну? 

Портфельні інвестиції також стали джерелом відтоку капіталу з України. У 2014 

році за цією статтею Україна втратила 395 млн. доларів з огляду на те, що в 2013 році 

було зафіксовано приплив капіталу обсягом 1.2 млрд. доларів. Формування 

інвестиційного портфеля – завдання багатоаспектне і непросте, що не має цілком 

встановлених методик вирішення, але має типові процедури і повинне враховувати такі 

вимоги як: прибутковість, терміновість, рівень ризику, відповідність фінансовим 

ресурсам. Пошук останніх може відбуватися через різні джерела, наприклад, позики. 

Але в цьому напрямі наразі маємо, так звану, «капітальну засуху», оскільки темп 

здійснення запозичень у 2014-му році зменшився в 5.6 раза порівняно з показниками 

2013-го року. Що не дивно, адже іноземні інвестори через високий ризик втрати своїх 

капіталів не надто прагнуть позичати нефінансовим компаніям в Україні. Натомість 

надто проблемний вітчизняний банківський сектор в абсолютних цифрах недоотримав 

тільки 2.9 млрд. доларів (зменшення у 2.8 раза) проти недоотриманих 11 млрд. доларів 

нефінансовими компаніями. Виникає питання, чому іноземці не побоюються позичати 
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українським депозитним корпораціям? Можливо через те, що останні заробляють 

сьогодні надприбутки завдяки фінансовим та валютним спекуляціям на внутрішньому 

ринку за рахунок втраченої стабільності національної грошової одиниці. 

Висновки. Можна з упевненістю говорити, що сьогоднішня потреба в інвестиціях 

та пошук їх джерел – проблема існування країни. Втрачені можливості реально 

зашкодили українській економіці, додали чинників до знецінення гривні та зростання 

зубожіння населення. Завдання Уряду – зупинити процес витоку капіталу та створити 

передумови для повернення його в Україну. Так, на нашу думку, при формуванні 

системи єдиного державного контролю над вивозом капіталу може бути врахований 

досвід країн, які організовували таку комплексну систему протидії  вивозу капіталу, 

наприклад,  FinCEN в США, NBI у Фінляндії, KOKRIM у Норвегії, TRACFiN у 

Франції, МОТ у Нідерландах, DAFI у Польщі, СтiF-CFI у Бельгії. В Україні повинна 

діяти жорстка система єдиного державного фінансового контролю, що не повинно 

розглядатися як протиріччя, або протиставлення ринковій системі господарювання. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ  МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК 

ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗАГРОЗАМ 

 

Нароган Вадим Валентинович, здобувач наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ 

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат економічних наук, доцент Островерх Лариса Леонідівна 

 

Протистояння економічним загрозам, як  внутрішнім, так і зовнішнім,   

характеризує здатність національної економіки до самовідтворення, відновлення, що 

можливо за умов виконання державою (через представництво державних суб’єктів) 

своїх функцій. Чітко означити ці функції можливо у трьох словах: стабільність, 

ефективність, справедливість. Їх виконання залежить від доцільності та 

ефективності прийнятих макроекономічних рішень. 

Макроекономічна політика є прерогативою державних агентів – Верховної 

ради, Кабінету Міністрів України та Національного банку. Саме ці макроекономічні 

суб’єкти використовують в питаннях реалізації державної стратегії розвитку 

інструменти складових загальнодержавної економічної політики: структурної, 

кон’юнктурної, конкурентної. На сьогодні значна частина рішень визначених 

суб’єктів є предметом політичного торгу. За механізмом дії та характером впливу на 

реальну економіку, найбільш ефективною слід визнати кон’юнктурну політику, 

складовими направленнями якої є монетарна та фіскальна. В Україні формування 

основ проведення і монетарної і фіскальної політики проходило в надзвичайних 

умовах жорсткої кризи, що позначилось  на стратегічних, тактичних цілях, і загалом 

на результатах всієї кон’юнктурною політики. 

Головними завданнями кон’юнктурної політики є забезпечення рівномірного 

розвитку економіки, сприяння економічному зростання всіх членів суспільства, 

підтримка підприємницької діяльності, забезпечення справедливого перерозподілу 

доходів, поєднання  публічних і приватних  економічних інтересів тощо.  Практика 

високорозвинених країн світу, та національні реалії свідчать про те, що економічні 
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процесу відбуваються в умовах криміналізації господарського механізму, що 

потребує постійної протидії економічній злочинності та створення механізмів 

економічного захисту. Макроекономічна політика повинна будуватися з 

урахуванням не лише протидії економічній злочинності в усіх її видах, але 

забезпечувати, в першу чергу, високий рівень профілактики її виникнення. 

Інструменти монетарної та фіскальної політики є в цьому напрямі незамінними і  

можуть забезпечити високу ефективність такої роботи.  Арсенал  використовуваних 

інструментів  дає широке поле вибору. 

Відповідно до ст. 99 Конституції України завдання забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці покладено на Національний банк України. 

Реалізуючи  монетарну політику саме його дії направлені на мінімізацію 

макроекономічних ризиків з метою стимулювання інвестицій та прискорення 

економічного зростання. Слід зазначити, що на відміну від фіскальної політики, яку 

проводить Уряд країни, монетарна політика є не просто складовою 

загальнодержавної і кон’юнктурної. З огляду на результативність використання 

інструментів монетарної політики лише їх використання забезпечує здатність 

ринкової економіки до саморегуляції, дає  можливість зберегти ринкову сутність 

економіки і разом з тим забезпечити її достатню урегульованість ззовні, як того 

вимагає демократичне суспільство. Тільки у разі  проведення відповідної монетарної 

політики (рестрикції чи експансії) центральним банкам або ж федеральним 

резервним системам вдається зменшати вплив циклічних коливань економіки, 

стабілізувати рівень цін та інфляції.   Особливо слід відзначити значення монетарної 

політики на переломних стадіях економічних циклів (виникнення економічних криз 

або ж «перегріву» економіки). Таким чином, в умовах економічної кризи, яку 

переживає Україна, через внутрішні та зовнішні загрози, питання вибору того чи 

іншого інструменту, його правильного  та ефективного використання, опрацювання 

та аналізу можливих наслідків  стоїть дуже гостро. 

Монетарна політика ґрунтується на макроекономічних показниках 

загальнодержавної  програми соціально-економічного розвитку. Достовірність цих 

показників  є гарантією правильності  вибору інструменту, його дії вибраному 
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напрямку. Так, зміна норми обов’язкових банківських резервів – досить сильний 

інструмент, що впливає не лише на обсяг ресурсів банків другого рівня, але й  на 

зміну грошового мультиплікатора, рівень процентних ставок і, в кінцевому рахунку, 

на ділову активність в країні, ситуацію в банківській сфері в цілому. За характером 

свого впливу використання резервних вимог є інструментом безпосереднього 

втручання регулятивного органу у функціонування банківської системи в цілому.  

Даний інструмент слід розглядати як своєрідний податок на банки. А посилення 

податкового тиску негативно впливає на обсяг «працюючих» активів, а значить на 

прибутковість банків. Намагаючись компенсувати втрачений прибуток банки, як 

правило, йдуть по шляху підвищення вартості кредитів, знижують процентні ставки 

по депозитам, здійснюють реструктуризацію банківських пасивів. Все це веде до 

загострення економічних проблем, у зв’язку з падінням рівня доходів та 

зменшенням ділової активності. Тому використання такого інструменту повинно 

буту досить зваженим і розглядатися у контексті дій інших державних суб’єктів. 

У світовій практиці намітилася тенденція відходу від активного використання 

резервних вимог як регулятивного методу. В умовах України НБУ проводить 

недостатньо виважену політику щодо використання даного інструменту. При цьому 

завдання зменшення грошової маси та її тиску на споживчий ринок протистоїть діям 

іншого державного суб’єкта (виконавчому органу КМУ) та його спробам 

підтримати  реальний сектор економіки.  

Найбільш гнучкий інструмент монетарної політики – операції з цінними 

паперами на відкритому ринку. Ці операції можливо використовувати досить часто, 

а при допущені помилки, легко виправити здійснивши операцію протилежного 

спрямування. Стабільність фінансової сфери економіки при проведені монетарної 

політики це вимога часу. Фінансова сфера, з одного боку, найбільш уразлива сфера 

економіки, а з другого, найбільш впливова на весь економічний сектор. Практика 

сьогоднішніх реалій показує зростання взаємозалежності дій різних державних 

суб’єктів при використанні елементів кон’юнктурної політики та їх інструментів. На 

порядку денному реалізація чіткої взаємодії державних суб’єктів, щодо узгодження 

монетарної та фіскальної політики. 
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Склалася ситуація, при якій реалізація  завдань кожного з визначених  

державних агентів дуже часто  призводить до альтернатив, тобто направлені в 

протилежні сторони. Інструменти фіскальної і монетарної політики в одних 

випадках є засобом економічного прогресу та економічної безпеки країни, а в інших 

випадках діють в протилежному напрямку, і  прискорюють процес саморуйнування. 

Фіскальна політика Уряду будується в основному на зміні державних видатків, 

податках та трансфертах. Ці інструменти можуть використовуватися в різних  

співвідношеннях. Це дає безліч варіантів впливу на реальний обсяг виробництва, 

його структуру, зайнятість.  

Так, Уряд змінюючи величину витрат бюджету, види податків, правовий 

механізм податків, вирішує питання підтримки підприємницького сектору, 

створення робочих місць, забезпечення соціальних гарантій, перерозподілу доходів, 

намагаючись дотримуватись принципу соціальної справедливості. Національний 

банк, в свою чергу, використовуючи інструменти монетарної політики, через зміну 

грошової маси намагається струмувати інфляційні процеси в країні, опосередковано 

зберігаючи рівень доходів населення країни. Автономність їх рішень в даному 

випадку є позитивною лише у відповідних постановах, тобто на папері. Адже і Уряд 

і НБУ функціонують в одних і тих самих соціально-економічних умовах 

українських реалій. Сучасні реалії вимагають інших підходів, що пов’язані із зміною 

поглядів на макроекономічну політику, її безпосереднього зв’язку з усіма 

суб’єктами, з точки зору стратегічних інтересів держави, її соціально-економічної 

доктрини. Будь-які дії визначених суб’єктів, так чи інакше, спрямовані в кінцевому 

рахунку на забезпечення загальної мети – досягнення  стабільності, економічного 

зростання, та соціальної справедливості.  

Таким чином, сьогодні неможливо державним суб’єктам використовувати той чи 

інший інструмент без попереднього узгодження з іншим державним суб’єктом. Крім 

спільності цілей, взаємозв’язок між методами фіскальної та монетарної політики 

виявляється також у зв’язках механізмів їхньої дії. Так, наприклад, зниження облікової 

ставки у складі монетарної політики, як показує практика, призводить до відносного 

зростання доходності державних цінних паперів та, як наслідок, підвищує 
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надходження до бюджету від їх реалізації. Зростання доходної частини бюджету, в 

свою чергу, сприяє зростанню бюджетних видатків або ж є підставою переглянути 

рівень податкового тиску на доходи господарюючих суб’єктів.  

Приклади взаємозалежності складових макроекономічної політики та їх  

впливу на рівень економічної безпеки країни непоодинокі і проявляються як 

закономірність. Так, реагуючи на вимоги суспільства, Уряд збільшує державні 

витрати, при цього в той же період Національний банк, знову ж таки з метою 

реалізації соціальних вимог застосовує інструменти стримуючої монетарної 

політики, спрямовані на зменшення грошової маси в країні. Дії Уряду в цьому 

випадку ведуть до збільшення грошової маси, а дії НБУ спрямовані на її зменшення. 

В кінцевому рахунку програє держава, незбалансованість дій державних суб’єктів  

наносить шкоду економічній безпеці країни, веде до саморуйнування. Неможливо 

одночасно вирішувати декілька проблем, які по суті протистоять одна одній. 

Щоразу за такої ситуації виникає складна проблема узгодження цілей монетарної і 

фіскальної політик як різних складових загальноекономічної політики. Виникнення 

такої ситуації сьогодні вирішується шляхом поступок НБУ у реалізації своєї 

стратегічної мети – підтримувати баланс між рівнем грошової і товарної маси. Або 

ж відстоювати свої інтереси  ціною загострення відносин  з іншими державними 

суб’єктами (виконавчою владою і законодавчою владою).  

Нагадаємо історичний інцидент. У 1991-1993 рр.. пріоритетними цілями 

макроекономічної політики  в України визнавалося – стримування економічного 

падіння. Даній цілі була підпорядкована монетарна політика НБУ. Натомість 

неминучим наслідком поступок НБУ стала гіперінфляція в країні, апогей якої досяг 

у 1993 р. Таким чином, можна стверджувати, що хоча регулятивні заходи 

монетарної політики і здійснюються безпосередньо в грошово-кредитній сфері, 

ефект дії її інструментів не обмежується тільки цією сферою. Дія монетарних 

інструментів проявляється у реальній економіці завдяки впливу на виробничу сферу, 

інвестиції, зайнятість тощо.  

Можна говорити про взаємодію у рамках макроекономічної політики усіх її 

направлень: фіскальної, цінової інвестиційної, структурної політики держави. В 
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останній час особливо гостро стоїть питання взаємозв’язку та виявлення 

взаємозалежності монетарної і фіскальної політики. Вперше ідея необхідності 

координації дій монетарної і фіскальної політики була піднята для обговорення 

лауреатом Нобелівської премії Томасом Сарджентом у 1981 році. Сьогодні вона має 

багато прихильників. Головне – пошук шляхів координації дій між державними 

суб’єктами. Взаємоузгодженість монетарної та фіскальної політики слід розглядати 

на сьогодні як шлях до проведення успішної стабілізаційної політики в Україні.  

Адже їх автономне застосування зменшує не лише ефективність застосування  

визначених інструментів, але в кінцевому рахунку зводить нанівець дії кожного з 

них. При цьому не обов’язково створення нового  координаційного центру. По суті є 

необхідним визначити як прийняте рішення регулятора (НБУ) співвідноситься з 

рішеннями КМУ і навпаки. Напрацювання  і прийняття компромісних рішень між 

урядовими структурами  усуне той негатив, що і сьогодні впливає на економіку та 

тільки підсилить її  кризо стійкість. 
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Однією з передумов  формування  людського  потенціалу  як  складової 

соціального потенціалу країни та її  регіонів  є  реалізація  права  на  житло.  

Визначальною  характеристикою матеріальної  основи  життєдіяльності 

населення  у широкому сенсі слід  розглядати  належне житло,  яке  означає окреме 

житло, відповідну площу  проживання; фізичну доступність; належну безпеку; 

освітлення, опалення й вентиляцію; належну базову  інфраструктуру, зокрема  

водопостачання,  санітарію  та  видалення  відходів;  відповідну  якість 

навколишнього середовища та  фактори, що  впливають  на  здоров’я,  а також 

належне і доступне місце розташування житла по відношенню до місця роботи, 

підприємств  сфери  обслуговування:  все  це  повинно  бути  доступним  за 

прийнятними цінами.   

Для визначення особливостей реалізації житлової  політики у  регіонах 

проаналізовано сучасний стан забезпеченості населення житлово-комунальними 

послугами, а також відповідність рівня забезпеченості нормам Європейської 

соціальної хартії у цій сфері та націленість на виконання напрямів «Порядку 

денного на XXI століття»,  пов’язаних  з  вирішенням житлової проблеми.   

Соціально-економічну характеристику реалізації права на житло в цілому в 

Україні визначають такі аспекти:  

1.  Наявність  розвиненої  законодавчої  та  нормативно-правової  бази  у сфері  

регулювання  житлових  правовідносин,  проведення  державної  та регіональної 

житлової політики, реформування житлово-комунального господарства.  
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2.  Високий  рівень  забезпечення  домогосподарств  власним  житлом.  У 

власному житлі проживають 95 % домогосподарств.  Переважна  більшість 

домогосподарств України (94 %) мають  окреме житло (окрему  квартиру  або 

індивідуальний будинок). Разом з тим 3% домогосподарств все ще мешкають у 

комунальних квартирах та гуртожитках.  

3. Найбільша частина домогосподарств має двокімнатне або трикімнатне 

житло (по 35 % відповідно), 16 % домогосподарств  проживає  в  чотирьох  і більше 

кімнатах, 14 % – в одній кімнаті. Проте рівень забезпеченості населення окремими 

кімнатами є найнижчим у Європі: 0,8 кімнати на 1 особу.   

4. Середній рівень забезпеченості житлом  становить 23,5 м2 загальної площі 

на одну особу, що  значно менше, ніж у розвинених країнах. У цьому Україна  

поступається багатьом європейським державам, де  зазначений показник перебуває в 

діапазоні від 24 м2 (Польща) до 66 м2 (Люксембург).   

5. Низький рівень забезпеченості житловою площею. Майже 40 % сімей 

забезпечені житловою площею, меншою за норму, яка передбачена статтею 47 

Житлового кодексу України – 13,65 м2 на одну особу. При цьому 10 % сімей 

проживають у житлі, у якому на одну особу приходиться менше 7,5 м2 житлової 

площі.  

6. Кількість сімей та одинаків, які перебували  на  квартирному  обліку, 

становить 1,084 млн, а з урахуванням середнього розміру домогосподарств – ще й 

зросте до 3 млн осіб, з  яких менше 1,0 % можуть  поліпшити  свої житлові умови 

протягом поточного року.   

7. Висока вартість житла по відношенню до середньої заробітної плати. За 

рівнем доступності такого товару, як житло, Україна  значно поступається іншим 

державам Європи. Ринкова вартість 1 м2 житла у новобудові перевищує розмір 

сукупного місячного доходу середньостатистичної сім’ї. Для придбання квартири 

загальною площею 60 м2  середньостатистичний  житель України повинен 

накопичувати від 20 до 30 років.  У  країнах  Європи  цей  показник коливається у 

межах від 4 років (Швеція) до 6,5 року (Нідерланди).  
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Загальну характеристику реалізації житлової політики  в  Україні  може бути 

доповнено деякими особливостями. Так, спостерігається значне  скорочення обсягів 

житлового  будівництва,  що обумовлює низький  рівень доступності житла. 

Стрімко скоротилася частка житла, побудованого за державні кошти та кошти 

підприємств і організацій. Внаслідок цього щорічний обсяг введеного житла в 

розрахунку на 1 000 населення становить у середньому по Україні 204 м2. 

Характерною  особливістю  житлового  фонду  індустріальних  міст  є  наявність  

ветхого  та  аварійного  житла.  Висока питома вага ветхого та аварійного житлового  

фонду  у комунальній власності міських поселень промислових регіонів створює 

суттєві труднощі для міських бюджетів, коштів яких не вистачає для підтримки 

житла у належному стані, а органи місцевої влади позбавлені можливості надати 

інше житло мешканцям таких будинків.   

На сьогодні  положення Європейської  соціальної  хартії (переглянутої)  

стосовно  реалізації права на житло не  можуть  бути  реалізовані  в  повному обсязі. 

Україна значно поступається іншим європейським державам за такими аспектами, 

як:  

− доступність  з погляду  витрат (співвідношення  доходів  українських 

домогосподарств і ринкової вартості 1 м2 житла);   

− придатність для проживання (низький рівень забезпеченості житловою 

площею, окремими кімнатами, побутовими зручностями, застаріле та аварійне 

житло);  

− наявність послуг, матеріалів, можливостей та інфраструктури (низька якість  

питної  води,  недостатньо  високий  рівень  обладнання  житла водопроводом, 

каналізацією, видаленням відходів).   

Згідно  з  настановами  міжнародних  документів  щодо  розробки  та 

проведення  житлової  політики  органам  влади  на  всіх  відповідних  рівнях, 

включаючи місцеві органи влади, слід:  

1) координувати і погоджувати житлову політику та  політику  в  галузі 

населених пунктів з іншими суміжними напрямами, як-то народонаселення й 

розвиток людських ресурсів, навколишнє середовище, культура, землекористування, 
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інфраструктура, міське та сільське планування, а  також ініціативи щодо 

забезпечення зайнятості;  

2) враховувати принципи сталого розвитку населених пунктів та основні 

потреби розвитку особистості й охорони здоров’я;  

3)  заохочувати  розвиток  екологічно  безпечних  і  недорогих  методів 

будівництва, а також виробництво і розповсюдження відповідних будівельних 

матеріалів, включаючи розширення випуску місцевих будівельних матеріалів;  

4) заохочувати вільний обмін інформацією з усього комплексу екологічних 

аспектів будівництва, включаючи розробку та розповсюдження баз даних щодо 

негативних екологічних наслідків використання  будівельних матеріалів за рахунок 

спільних зусиль приватного й державного секторів. 
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Формування і стан бюджету мають особливе значення для держави, кожного 

суб’єкта господарювання і громадянина, а також для суспільства в цілому. У процесі 

збалансування бюджету шляхом зіставлення його доходів і видатків визначаються 

показники стану бюджету, до яких належать: 

 1. Рівновага доходів і видатків бюджету (баланс бюджету). Цей показник 

свідчить про збалансованість бюджету, тобто про достатність дохідних джерел для 

фінансування потреб держави у плановому році. Такий стан вважається 

оптимальним, а його досягнення є найважливішим завданням бюджетного 

планування. 

2. Бюджетний профіцит (перевищення доходів над видатками 

бюджету). Цей стан бюджету відображає стабільну фінансову ситуацію, хоча і не є 

метою діяльності держави.  

3. Бюджетний дефіцит (перевищення видатків над постійними доходами 

бюджету). Показник бюджетного дефіциту свідчить про перевищення передбачених 

у бюджеті видатків над постійними доходами, до яких належать податки, збори й 

обов’язкові платежі, що згідно з бюджетною класифікацією вважаються доходами 

бюджету. Наявність бюджетного дефіциту показує, що у плановому бюджетному 

році до бюджету включені такі видатки держави, які не мають грошового 

забезпечення. Таке явище є негативним, проте дефіцит бюджету не свідчить про 

незбалансованість бюджету загалом, оскільки у процесі складання і затвердження 

бюджету визначаються необхідні джерела фінансування дефіциту. 

Показники дефіциту (як і профіциту) обчислюють у процесі складання 

бюджету, записують окремим рядком у законі про Державний бюджет України на 

плановий рік, тобто стосуються бюджету як основного фінансового плану. За 

результатами виконання бюджету такі показники обчислюються за спеціальною 

методикою і відображаються у звітності про виконання бюджету. 

Дефіцит державного бюджету є складним та неоднозначним явищем. Для 

держави це завжди небажане і досить часто негативне явище. Бюджетний дефіцит 

негативно впливає на економіку, зокрема стимулює інфляційні процеси, стримує 

економічне зростання держави, а також має негативні соціальні наслідки. Однак 
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поміркований бюджетний дефіцит, на думку представників кейнсіанської школи, є 

благо, оскільки дефіцит бюджету дає змогу збільшити сукупний попит шляхом 

дефіцитного фінансування державних видатків. Система дефіцитного фінансування 

державних потреб є досить звичайною практикою у державах із різними 

фінансовими можливостями. Величина дефіциту бюджету у світі коливається від 3 

до 15% від ВВП. Держави ЄС максимально можливим рівнем бюджетного дефіциту 

вважають 6% від ВВП, хоча вже за 3% його рівня спостерігаються зростання 

інфляції та зниження інвестиційної активності. 

Основними причинами виникнення бюджетного дефіциту є: 

• зниження приросту національного доходу внаслідок економічної кризи і 

спаду виробництва; 

• циклічні спади в економіці, особливо якщо вони глибокі й тривалі; 

• падіння доходів в умовах кризових явищ в економіці та зменшення 

надходжень до державного бюджету; 

• невідповідна наявним фінансовим можливостям держави структура 

бюджетних витрат; 

• неправильно визначені орієнтири та непослідовність фінансово-економічної 

політики держави; 

• неефективний механізм оподаткування суб’єктів господарювання. 

Ці причини зумовлюють зниження доходів бюджету і значне збільшення 

дефіциту, що, в свою чергу, призводить до інфляційних процесів.  

Основними методами фінансування дефіциту бюджету є: 

1. Кредитно-грошова емісія (монетизація), яка пов’язана з випуском 

додаткової маси грошей в обіг для фінансування бюджетного дефіциту. Проте 

безконтрольна емісія грошей призводить до інфляційних процесів, погіршує стан 

грошового обігу, викликає негативні наслідки в економічній та соціальній сферах. У 

результаті монетизації бюджетного дефіциту держава може одержати сеньйораж – 

дохід від друкування та карбування грошей. Він виникає, коли темпи зростання 

грошової маси перевищують темпи зростання реального ВВП, внаслідок чого 

середній рівень цін збільшується і в державі починає наростати інфляція. Отже, 
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емісія грошей є найпростішим і водночас фіктивним методом покриття бюджетного 

дефіциту, оскільки веде до інфляції, яка знецінює профінансовані бюджетні 

видатки. 

2. Боргове фінансування, яке полягає у здійсненні державних запозичень за 

рахунок випуску і реалізації державних цінних паперів (облігацій, казначейських 

векселів тощо) на внутрішньому та зовнішньому ринках. Завдяки використанню 

цього методу частина інвестицій вилучається із виробничого процесу, відбувається 

падіння чистого експорту, зростає ринкова відсоткова ставка і знижуються споживчі 

видатки. Згідно з міжнародними стандартами, розмір державного боргу не повинен 

перевищувати 60% від обсягу ВВП. Такий же розмір граничного обсягу державного 

боргу закладено і в Бюджетному кодексі України. 

3. Зважена податкова політика, яка означає проведення комплексної 

податкової реформи, спрямованої на зниження податкових ставок І розширення бази 

оподаткування, на противагу політиці високих податків, що підриває можливості 

нагромадження заощаджень та інвестицій. 

 Таким чином, бюджетний дефіцит у цілому має негативний вплив на 

соціально-економічні процеси у державі і є свідченням неефективності урядової 

політики, чинником макрофінансової нестабільності та підвищення ризику 

економічної діяльності держави. Зростання бюджетного дефіциту спричиняє 

посилення інфляційних процесів в економіці, кризу державних фінансів, зниження 

ефективності податкової системи, зростання диференціації в доходах. Разом з тим 

бюджетний дефіцит за певних умов може бути додатковим стимулом соціально-

економічного розвитку країни, якщо він спонукатиме до пошуку ефективних шляхів 

раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної дисципліни, 

збільшення доходів бюджету у майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СТАЛИЙ 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

Корольчук Віктор Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник  

 

Одним з основних факторів, який негативно впливає на наповнення бюджету 

держави, залишається тіньова економіка, масштабність якої стала важливою 

домінантою не тільки економічного, але й усього суспільного життя України. 

Вважаємо, що функціонування тіньової економіки призводить до: а) втрати 

податкових надходжень до бюджету, а отже, ускладнення виконання фінансових 

зобов’язань держави; б) недієвості управлінських рішень через відсутність 

достовірної інформації про розвиток економічних процесів; в) скорочення 

внутрішніх інвестиційних ресурсів. 

Найнебезпечнішим наслідком розвитку тіньової економіки є її негативний 

вплив не тільки на формування бюджету, але й на рівень криміналізації суспільства. 

Значна тінізація економічного обороту, недостатність державних зусиль щодо її 

подолання призводять до викривлення принципів громадянського суспільства, 

формують негативний міжнародний імідж держави, стримують надходження до 

країни іноземних інвестицій, не сприяють налагодженню торговельно-економічних 

стосунків українських підприємств із зарубіжними партнерами та стримують 

євроінтеграційні зусилля України. Проблеми тіньової сфери економіки стають 
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хронічними та ведуть до моральної і духовної деградації суспільства, правової 

незахищеності громадян та суб’єктів господарювання, поширення правового 

нігілізму та недовіри до влади. 

Тенденція до зниження рівня тінізації, яка проявилася протягом останніх років 

в Україні, підтверджує правильність загальної спрямованості економічних реформ, 

впровадження яких сприяє розвиткові легальної економічної діяльності, проте 

рівень тінізації залишається ще значним. 

Тінізація економіки спричинила стрімкий розвиток корупції. Будучи 

породженням економічних відносин та впливаючи на розвиток, вона призводить до 

масштабних негативних змін у їх структурі, виступає своєрідним «організаційно-

правовим» інструментом забезпечення тіньового сектора економіки. 

Гальмування економічних перетворень, незавершеність формування ринкових 

механізмів призводять до неузгодженості державної економічної політики з 

інтересами значної кількості господарюючих суб’єктів. Стихійно виникають нові 

правила здійснення господарських трансакцій, в яких регулююча і контролююча 

роль держави поступається місцем вимогам неформальних угод. 

В останні роки в Україні стає поширеною практика подання заниженої 

інформації про характер та обсяги підприємницької діяльності, приховування 

прибутків від офіційної статистики та оподаткування. 

Формування масштабного тіньового сектора в Україні протягом перших років 

незалежності значною мірою зумовлене послабленням управління економічними 

процесами з боку держави, суттєвими недоліками економічної політики, в тому 

числі незадовільним станом господарського та податкового законодавства. 

Хронічними недоліками господарського законодавства до цього часу 

залишаються: а) надмірна кількість нормативних актів, б) неузгодженість багатьох 

актів між собою, в) нестабільність їх дії, г) наявність значних прогалин у 

регулюванні господарських відносин. До цього часу не прийнято Податкового 

кодексу України. 

Нинішня податкова система під впливом факторів тіньової економіки 

фактично зосереджена на виконанні одного завдання — максимального залучення 
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надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних наслідків 

надлишкового фіскального тиску на легальних суб’єктів господарювання та 

громадян, що спонукає їх до приховування результатів економічної діяльності. 

Співвідношення усіх видів надходжень до бюджету, разом з обов’язковими 

внесками (без Пенсійного фонду та фондів страхування від нещасних випадків та на 

випадок безробіття), до ВВП в Україні суттєво нижче аналогічних надходжень в 

розвинених країнах. Тобто, за світовими мірками, податковий тягар в Україні є 

досить помірним. Обтяжливість податкової системи України визначається 

насамперед не величиною податкових ставок, а нерівномірністю податкового 

навантаження, заплутаністю і нестабільністю податкового законодавства, 

недосконалістю господарських оборотів, недоліками грошової сфери та обігу 

фінансів підприємств, зосередженням податкового тиску на добросовісних 

платниках податків. 

Незважаючи на активні дії, які вживаються протягом останніх років 

правоохоронними органами у сфері протидії тінізації економіки та відмиванню 

коштів, здобутих злочинним шляхом, значно знизити рівень тінізації економіки, 

злочинності і корупції та зменшити їхній вплив на соціально-економічну ситуацію в 

Україні поки що не вдалося. Тіньова економіка продовжує набувати більш 

організованих форм, використовує більш професійні методи і форми протиправної 

діяльності. Ще не створено чіткого механізму міжвідомчої координації, правового 

забезпечення та ефективного і комплексного використання всіх наявних сил і 

засобів, правоохоронних, контролюючих, фінансових та інших зацікавлених 

державних органів у вирішенні завдань щодо подолання зазначеної проблеми. 

Очевидно, що вибрані заходи впливу не враховували значної частини 

факторів, від яких залежить вихід з тіні частини економіки держави. Тому потрібен 

більш предметний пошук нових важелів впливу і розуміння того, що зазначену 

проблему не можна розв’язати без комплексного підходу одноразовими заходами та 

кампаніями. 

Відомо, що подальше обмеження впливу чинників тінізації економіки не може 

базуватись лише на силових методах, які приносять тимчасовий ефект. На нашу 
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думку це має бути цілісна система дій, спрямована передусім на подолання та 

викорінення причин та передумов цих явищ та процесів. Необхідна нова стратегія 

детінізації економіки. Вона має полягати у створенні сприятливих умов для 

легальної економічної діяльності на основі максимального врахування інтересів 

суб’єктів господарювання. Доцільне розроблення і впровадження засобів правового 

та організаційного характеру, які б значно обмежили кримінальний сектор тіньової 

економіки. 

Оздоровлення економіки доцільно здійснювати на засадах неруйнівного 

залучення тіньових капіталів та грошових коштів до легальної сфери економіки та 

створення відповідної зацікавленості суб’єктів господарювання. Податкова реформа 

повинна досягти зниження і вирівнювання податкового тягаря, спрощення 

податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат 

виробництва, мінімізації витрат на адміністрування податків. Загальна кількість 

податків та обов’язкових платежів, їх розмір мають бути обмеженими, особливо для 

малого бізнесу. Зниження величини ставок податку на прибуток підприємств, зміна 

системи оподаткування доходів громадян та суттєве зменшення ставки цього 

податку, мають справити позитивний вплив на процеси детінізації економіки, які б 

сприяли спрощенню процедур та ефективності адміністрування податків і митних 

платежів. 

У зв’язку з цим максимальне залучення в національну економіку коштів, які 

можуть бути отримані від детінізації економіки та легалізації доходів, прихованих 

від надмірного оподаткування, у т.ч. вивезених за кордон, можливе лише в разі 

здійснення комплексу відповідних заходів, які б базувалися не лише на силових 

методах, але і цілісній системі дій, спрямованій передусім на подолання та 

викорінення причин та передумов тінізації економіки. Послідовна детінізація 

економіки сприятиме покращанню соціального клімату у суспільстві, залученню 

додаткових бюджетних надходжень та суттєвих інвестиційних ресурсів, 

забезпеченню стійкого та динамічного розвитку нашої держави. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

 

Овчаренко Леся Валеріанівна, доцент кафедри економіко-правових 

дисциплін Національної академії внутрішніх справ, кандидат економічних наук, 

доцент 

 

Національна поліція України в умовах реформування  відмовляється від 

старих форм роботи,  статистичних методів оцінки роботи підрозділів і працівників. 

Основними показниками успішності роботи поліції є рівень безпеки та кількість 

(чисельність) розкритих злочинів. 

На перший план виходять не кількісні, а якісні показники роботи працівників 

поліції. Керівництвом Національної поліції розроблена Концепція «100 днів якості», в 

якій прописані критерії оцінювання роботи працівників правоохоронних структур [1]. 

Разом з тим, поліція повинна працювати  для громадян, створюючи суспільні 

блага, тому важливим  критерієм оцінювання її діяльності є громадська думка про 

роботу поліції та рівень задоволення поліцейськими послугами зі сторони 

різноманітних груп споживачів. Таким чином мова йде про зміну парадигми в 

роботі поліції: від пошуку відповіді на питання «Чи робимо ми речі правильно?»  

необхідно перейти до питання «Чи робимо ми правильні речі?».  

Відповіді на це питання  необхідно шукати у споживачів послуг поліції , яких 

можна поділити на дві групи: споживачів за межами поліції – громадяни, громадські 

організації, партнери тощо та внутрішніх споживачів – працівників поліції [2]. 

Які необхідно формувати і розвивати  навички новим поліцейським, щоб 

отримати позитивну оцінку від споживачів їх послуг? 

Виходячи із підходів менеджменту якості дуже важливими є  наступні 

вміннями: 

Слухати співрозмовника. Коли працівник поліції надає співрозмовнику 

можливість виговоритися, то має змогу створити психологічний контакт, людина 

починає довіряти, що є дуже важливим фактором. Люди звертаються до працівників 

поліції, щоб вирішити певні свої проблеми. 
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Малювати словами. Людина сприймає більшу частину інформації через 

органи зору, звикла оперувати графічними образами (що може бути дуже важливо 

при складанні словесного портрету, опису події, опису ДТП) 

Аргументувати. На питання громадян «Чому необхідно співпрацювати  

(допомагати, довіряти)  з поліцією?», необхідно навести переконливі аргументи. 

Розвинути такі навички можна, приймаючи активну участь в різноманітних дебатах, 

можливо і навчальних. 

Публічно виступати. Працівникам поліції часто доводиться виступати перед 

громадськістю, молоддю, школярами, в суді тощо, тому необхідно володіти 

навичками виступу перед великими групами людей, почуватися вільно і 

невимушено.  Цьому можуть допомогти різноманітні тренінги – наприклад запис 

виступу перед аудиторією на відеокамеру з подальшим аналізом. 

Пояснювати. Громадяни можуть бути юридично неосвіченими, тому 

працівникам поліції часто доводиться пояснювати громадянам  юридичні наслідки 

можливих дій тощо [3]. 

 Щоб ці навички стали звичними і новий підхід в роботі поліції прижився 

необхідно дотримуватись наступних принципів: 

1. Робота, що спрямовуються на підвищення якості, повинна бути 

обов’язковою складовою частиною стратегії  розвитку поліції. 

2. Для рішення проблем необхідно здійснювати постійну цілеспрямовану 

роботу, а не чекати  виникнення кризової  ситуації. 

3. Кожний поліцейський повинен постійно підвищувати свою 

кваліфікацію. 
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РЕФОРМА У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Баран Тетяна Федорівна, студентка 301 групи факультету № 2 Національної 

академії внутрішніх справ  

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

 

Реформа державних закупівель – одна з найбільш ефективних реформ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Вона включає декілька напрямків, у 

тому числі навчання закупівельників, спрощення доступу бізнесу до торгів, а також 

переведення тендерів у електронний формат. 

Закон про публічні закупівлі розроблено, зокрема, на виконання Програми 

діяльності КМУ, Коаліційної угоди та Указу Президента України «Про Стратегію 

сталого розвитку  «Україна-2020». Законопроект розроблявся Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України за участю громадськості та іноземних 

експертів, в тому числі за активної участі Міністерства оборони України.  

У назві нового закону термін «державні закупівлі»   замінено на «публічні 

закупівлі», тому що термін «публічні закупівлі» більше відповідає аналогічній 

термінології ЄС (Public Procurement),а термін «державні закупівлі» давно 

асоціюється з корупцією і хабарництвом.  

Закон про публічні закупівлі, підписаний Президентом України, вводиться в 

дію протягом 2016 року у 2 етапи: 

 з 1 квітня – для центральних органів виконавчої влади та замовників, що 

здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання; 
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 з 1 серпня – для решти замовників. 

Мета стратегії – це  створити сучасну і дієву систему публічних закупівель, 

спрямовану на створення конкурентного середовища та подальший розвиток 

добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні, а також забезпечити 

виконання міжнародних зобов’язань України у сфері публічних закупівель шляхом 

послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 

років[1] 

Особливості  закону України "Про публічні закупівлі" 

1. Поширення системи електронних закупівель ProZorro по всій території 

України. 

2. Мінімальна вартість закупівлі для обов'язкового проведення тендера 

підвищується зі 100 тис. грн. до 200 тис. грн. (товари та послуги), з 1 млн. грн. до 1,5 

млн. грн. (роботи). 

3. Учасникам тендерних процедур більше не потрібно подавати інформацію та 

довідки, які перебувають у відкритих реєстрах. 

4. Запроваджується електронний аукціон. 

5. Наявність і відповідність документів перевіряються органами казначейства 

та банками шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі 

закупівель. 

6. Результати тендерів стають відкритими на сайті для всіх бажаючих.  

7. Втрачає чинності деяких НПА 

8. Електронна система оскарження результатів закупівлі. 

Реалізація Стратегії дасть змогу: 

забезпечити функціонування ефективної системи публічних закупівель, що 

відповідає міжнародним стандартам прозорості, доступності, стабільності та 

конкурентності; 

привести законодавство України у сфері публічних закупівель у відповідність 

з вимогами директив ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі; 

забезпечити функціонування електронних закупівель в Україні; 

знизити рівень корупції у сфері публічних закупівель; 
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підвищити рівень довіри бізнесу і суспільства до системи публічних 

закупівель; 

оптимізувати витрати у системі публічних закупівель на основі централізації 

та збалансованого підходу до децентралізації системи публічної закупівлі, широкого 

застосовування рамкових угод, електронних засобів, професіоналізації та розвитку 

інституційної структури публічних закупівель [1]. 

Таким чином, вважаю що Україна рухається у вірному напрямку на шляху 

реформування інституту державних закупівель, що дасть позитивний економічний ефект 

для держави і забезпечить принципи максимальної економії, відкритості та прозорості 

на всіх стадіях закупівель, а також стане значним кроком до подолання корупції у цій 

сфері, але ніхто не може гарантувати, що у процедурі закупівлі не братимуть участь 

недобросовісні учасники, попередньо домовившись про дії в ході аукціону. 
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Базуючись на основних ідеях і принципах, декларованих на конференції ООН 

з питань навколишнього середовища і розвитку, Україна вважає доцільним перехід 

до сталого розвитку, при якому забезпечується збалансоване вирішення соціально-
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економічних завдань, збереження сприятливого стану навколишнього середовища і 

природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення життєвих потреб нинішнього 

і майбутніх поколінь. 

Сталий розвиток – це процес розбудови держави на основі узгодження і 

гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з метою задоволення 

потреб сучасних і майбутніх поколінь. 

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді:  людина – 

господарство – природа. Сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання і 

відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в суспільстві, 

забезпечення її прав і свобод, збереження навколишнього природного середовища, 

формування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем, орієнтацію 

на зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище й гармонізацію 

розвитку людини в природі. 

Україна може забезпечити перехід до сталого розвитку виключно шляхом 

ефективного використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної 

модернізації виробництва, використання творчого потенціалу суспільства для 

розбудови і процвітання держави. 

Визначення шляхів забезпечення сталого розвитку держави повинно 

ґрунтуватися на формулюванні стратегічних цілей державотворення з урахуванням 

реалій сьогодення, тенденцій розвитку світового співтовариства, місця і ролі 

України в Європі та світі. 

Ідея сталого розвитку стосується не тільки сучасності: вона адресована 

водночас як нинішнім, так і прийдешнім поколінням. Це ідея рівноправ’я всіх 

поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості в просторі й у часі, 

ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості суспільного 

розвитку і збереження природи. 

Основна мета сталого розвитку України – забезпечення динамічного 

соціально-економічного зростання, збереження якості навколишнього середовища і 

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, задоволення потреб 

сучасних і майбутніх поколінь через побудову високоефективної економічної 
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системи, що стимулює екологічну сталість, продуктивну працю, науково-технічний 

прогрес, а також має соціальну спрямованість. 

Забезпечення сталого розвитку України грунтується на притаманних державі 

геополітичних, географічних, демографічних, соціально-економічних та екологічних 

особливостях, з урахуванням яких основними цілями сталого розвитку є: 

 економічне зростання – формування соціально-орієнтованої ринкової 

економіки, забезпечення можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості 

життя, раціонального споживання матеріальних ресурсів; 

 охорона навколишнього природного середовища – створення 

громадянам умов для життя в якісному навколишньому природному середовищі з 

чистим повітрям, землею, водою, захист і відновлення біорозмаїття, реалізація 

екологічного імперативу розвитку виробництва; 

 добробут – запровадження єдиних соціальних стандартів на основі 

науково обгрунтованих нормативів бюджетної забезпеченості одного жителя з 

урахуванням регіональних особливостей; 

 справедливість – встановлення гарантій рівності громадян перед 

законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, 

екологічного і соціального благополуччя; 

 ефективне (стале) використання природних ресурсів – створення 

системи гарантій раціонального використання природних ресурсів на основі 

дотримання національних інтересів країни та їх збереження для майбутніх поколінь; 

 стабілізація чисельності населення – формування державної політики з 

метою збільшення тривалості життя і стабілізації чисельності населення, надання 

всебічної підтримки молодим сім’ям, охорона материнства і дитинства; 

 освіта – забезпечення гарантій доступності для одержання освіти 

громадян, збереження інтелектуального потенціалу країни; 

 міжнародне співробітництво – активна співпраця з усіма країнами і 

міжнародними організаціями з метою раціонального використання екосистем, 

гарантування безпечного і сприятливого майбутнього. 
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Перехід до сталого розвитку, необхідність якого вже усвідомили країни світу, 

є дуже важливим і для нашої країни. Справа в тому, що для реалізації його 

принципів в Україні є всі підстави. І це не тільки суттєво деградоване природне 

середовище та високий рівень забруднення, але і кризовий стан економіки. Життя 

вимагає здійснення докорінних економічних, державно-правових та технологічних 

змін в промисловості та сільському господарстві, а також у світогляді суспільства. 

На думку провідних фахівців нашої держави, криза економіки має бути використана 

для будівництва нової структури господарства на абсолютно нових принципах 

господарювання. 
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З 2009 року в Україні проводиться планомірна робота з удосконалення 

нормативно-правової бази щодо профілактики та протидії корупції. Для працівників 

державних органів встановлені чіткі обмеження і заборони, визначена 

відповідальність за їх порушення, вироблений достатній комплекс інструментів, що 

забезпечують контроль за дотриманням антикорупційних заходів. 

Перед кожним державним органом стоїть завдання ефективно 

використовувати положення антикорупційного законодавства на практиці. При 

цьому всю сукупність його правових норм необхідно адаптувати таким чином, щоб 

вони реалізовувались у конкретному державному органі з урахуванням специфіки 

відповідних завдань та функцій, що стоять перед ним. Для цього повинні бути 

використані як правові інструменти, так і будь-які організаційні та управлінські 

заходи, обсяг яких не обмежений. 

Реалізацію заходів, спрямованих на протидію корупції, необхідно здійснювати 

систематично на плановій основі, у тому числі для забезпечення стабільного 

функціонування фінансової системи України. 

Функціонування фінансової системи України забезпечується з-поміж інших 

засобів і за допомогою механізму фінансового контролю, спрямованого на протидію 

порушенням законодавства, яки здійснюють відповідні державні органи, а 

саме:Рахункова палата України, Державна аудиторська служба України, Державна 

фіскальна служба України, Національний банк України та інші контрольні органи. 

Аналіз механізму фінансового контролю засвідчує, що його змістом є 

діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на забезпечення законності у 

фінансовій сфері [1, с. 10]. Сутністю такої діяльності є: перевірка виконання 

державними органами та органами місцевого самоврядування функцій у сфері 

фінансової діяльності; перевірка виконання юридичними та фізичними особами 

фінансових обов’язків перед державою і органами місцевого самоврядування; 

перевірка правильності використання підприємствами, установами, організаціями 

державної та комунальної форми власності фінансових ресурсів; перевірка 

дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків, зберігання коштів 

підприємствами, установами, організаціями [2, с. 208].  
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Водночас, під час виконання посадовими особами органів фінансового 

контролю завдань і функцій можуть з’явитися корупційні ризики, зокрема, конфлікт 

інтересів та дискреційні повноваження. 

Конфліктом інтересів є ситуація, при якій особиста зацікавленість (пряма або 

непряма) посадової особи органу фінансового контролю впливає або може вплинути 

на об'єктивне виконання нею посадових обов'язків, виникає або може виникнути 

протиріччя між особистою зацікавленістю працівника і законними інтересами 

громадян, організацій, суспільства, що в підсумку може призвести до заподіяння 

шкоди інтересам держави [3]. 

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: усунення посадової 

особи органу фінансового контролю від виконання відповідного завдання; 

застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником органу 

фінансового контролю відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи 

прийняття рішень; обмеження доступу працівника органу фінансового контролю до 

певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень працівника органу 

фінансового контролю; переведення працівника органу фінансового контролю на 

іншу посаду у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів, звільнення працівника 

органу фінансового контролю. 

Інший корупційний ризик полягає в наявності у органів фінансового контролю 

та їх посадових осіб дискреційних повноважень, а саме сукупності прав і обов’язків, 

що дають можливість на власний розсуд визначати повністю або частково вид і 

зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний 

розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень. 

Зменшення таких корупційних ризиків може здійснюватись шляхом: внесення 

змін та доповнень до нормативно-правового акту з метою конкретизації його 

положень; включення норм, що дозволяють визначити відповідальних осіб, 

уповноважених на виконання тієї чи іншої державної функції або надання 

адміністративної послуги; встановлення для працівників додаткових заборон, 

обмежень чи обов’язків, що попереджають корупційні схеми; введення додаткових 

критеріїв оцінки якості ефективності та результативності службової діяльності; 
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уточнення обсягу службової діяльності конкретних осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави; інші заходи, що дозволяють знизити ризик виникнення 

корупційних відносин внаслідок неналежного визначення функцій, обов’язків, прав 

і відповідальності осіб, уповноважених на виконання відповідних функцій. 

Таким чином слід зазначити, що мінімізація корупційних ризиків у діяльності 

Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України, Державної 

фіскальної служби України, Національного банку України та інших контрольних 

органів потребує проведення комплексу управлінських заходів направлених на 

виявлення корупційних ризиків у функціонуванні цих органів (правових, 

організаційних та інших факторів та причин, які породжують, заохочують 

(стимулюють) корупцію), їх зменшення або повне усунення. 
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На даному етапі Україна перебуває в складній економічній ситуації. Занепад 

багатьох галузей промисловості, освіти, здешевлення національної валюти, низький 
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рівень життя населення -  все це потребує радикальних змін для успішного вступу 

України до ЄС. Актуальність проблем, пов’язаних з реформами, яких потребує 

економіка і зумовлює вибір  нами цієї теми. 

В Постанові Кабінету Міністрів України, яка розроблена в світлі плану 

реформ, запропонованих  Президентом України «Стратегія 2020» накреслено ряд 

важливих напрямків, що стосується економічного розвитку на найближчу 

перспективу. Першочерговим завданням для піднесення економіки є 

антикорупційна реформа, яка полягає у створенні ефективної інституційної системи 

запобігання і протидії корупції [1]. 

Важливим етапом економіки є децентралізація та реформа управління, тобто 

формування місцевих бюджетних ресурсів, 80 % яких раніше надходили до 

центрального державного бюджету  і лише 20 % залишилось у розпорядженні 

місцевої влади. Планується передача повноважень по розподілу цих коштів на 

розсуд  місцевої громади  в особі місцевих  рад народних депутатів. 

Вище зазначене має створити сприятливі умови для успішного розвитку  

малого та середнього підприємства, а також залучення інвестицій для великого 

бізнесу. Потрібно спростити систему дозвільної документації, яка підлягає 

ліцензуванню, скасувати регуляторні акти,  які ускладнюють роботу підприємців, 

зменшити кількість органів державного контролю, тобто наблизити діяльність 

підприємств до Європейських стандартів. Особливу увагу потрібно звернути на 

реформування державного нагляду за безпечністю і якістю харчових продуктів. 

Однією з найважливіших проблем є створення ефективної податкової системи, 

яка була б простою економічною, справедливою з мінімальними затратами  на 

розрахунок і сплату  податків  для створення необхідних умов  для сталого розвитку 

національної економіки  та забезпечення достатнього  наповнення  Державного 

бюджету  України та місцевих бюджетів. 

З одного боку ця система забезпечувала в бюджет держави,  з іншого – 

зменшувала б  навантаження на державні і комерційні підприємства  і приватний 

бізнес. 
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Пропонується зменшення кількості податків з 22 до 9, а також скасування 

деяких податків і зборів. При цьому планується серйозне розширення бази податку 

на нерухоме майно та збільшення до 2% ставки збору з операцій купівлі іноземної 

валюти, підвищення акцизів на бензин, дизпалива, скраплений газ та 

електроенергію. 

Планується звільнити від сплати податку на нерухомість незахищені  верстви 

населення – багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми – інвалідами та дитячі будинки 

сімейного типу. Відсоткову ставку буде встановлювати місцева влада. 

Реформа передбачає повне зникнення відмінності між бухгалтерським та 

податковим обліком. Податок на прибуток буде розраховуватись в ручному режимі 

на основі фінансового результату. 

Потрібно зробити реформу аудиторської служби та перетворити цей орган з 

наглядово-карального в обслуговуючі, що допомагає в нарахуванні та проведенні 

сплати податків [2]. 

Важливу роль для розвитку економіки мають так звані пасивні дивіденди, 

роялті і відсотки, а також внески на добровільне медичне і пенсійне страхування.  

Отже, для зростання економічного розвитку всього народногосподарського 

комплексу держави необхідно прикласти всі зусилля  для втілення реформ у всі 

сфери діяльності для виконання всього комплексу завдань, пов’язаних з розвитком 

виробництво та підвищення життєвого рівня добробуту населення України. 
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Одним із найважливіших завдань нормального функціонування будь-якого 

суспільства є турбота про людей літнього віку. Сукупність різних форм 

забезпечення людей у старості або в разі втрати працездатності за рахунок коштів 

держави називається соціальним забезпеченням. Найважливішою його складовою є 

пенсійне забезпечення. Загальновизнано, що забезпечення в старості є одним з 

основних обов’язків держави. Останнє повинно зумовити створення системи 

пенсійного забезпечення, що охоплює всіх громадян. 

У свою чергу запровадження недержавного пенсійного забезпечення є одним з 

основних завдань та важливих кроків реформування системи пенсійного 

забезпечення України. Створення законодавчих передумов функціонування 

інститутів додаткового, добровільного пенсійного забезпечення є нагальною 

вимогою часу та необхідною умовою існування ефективної, соціально справедливої 

системи відносин у сфері соціального забезпечення населення. 

Така система покликана створити можливість для збереження та примноження 

коштів вкладників з метою забезпечення отримання ними стабільного доходу після 

настання пенсійного віку. Перевага недержавного пенсійного забезпечення в тому, 

що збережені кошти збільшуються за рахунок інвестиційного доходу [1]. 

Згідно зі ст. 46 Конституції України [2] громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Достатній 

рівень життя громадян, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 

законом, має забезпечуватись за рахунок сплати пенсій, при цьому для більшості з 

них такі виплати є основним видом доходу. Солідарна пенсійна система, що 
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забезпечує існування більшості пенсіонерів, на сьогодні себе вичерпала і здатна 

задовольнити лише базові потреби і лише в мінімальному обсязі. 

У 2011 році в Україні розпочалося реформування пенсійної системи, яка має 

на меті скорочення дефіциту Пенсійного фонду України. Високий рівень 

демографічного навантаження на працездатне населення, низька заробітна плата, 

дефіцит коштів на виплати пенсій, що здійснюються за рахунок державного 

бюджету – спричинили необхідність запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення (далі – НПЗ) громадян. Система НПЗ дає громадянам можливість 

збереження і примноження коштів з метою забезпечення отримання ними 

стабільного доходу після настання пенсійного віку. 

Відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” 

система НПЗ – це складова частина системи накопичувального пенсійного 

забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та 

юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних 

накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення 

додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

пенсійних виплат. Суб’єктом НПЗ є недержавний пенсійний фонд – юридична 

особа, створена відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне 

забезпечення”, має статус неприбуткової організації, що провадить діяльність 

виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного 

фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійснення пенсійних 

виплат учасникам пенсійного фонду, відповідно до чинного законодавства України. 

Вкладники й отримувачі виплат можуть обирати найпривабливіші пенсійні 

схеми здійснення внесків та отримання виплат. При цьому пенсійний вік, після 

досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, 

визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до 

закону, що встановлює обов’язковість відрахувань на недержавне пенсійне 

забезпечення для окремих категорій громадян. Крім того, пенсійні кошти учасників 
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успадковуються у відповідності з нормами цивільного права України. Пенсійна 

виплата здійснюється одноразово також спадкоємцю учасника фонду. Роботодавці 

також можуть сплачувати пенсійні внески на солідарні пенсійні рахунки, де 

обліковуються неперсоніфіковані пенсійні накопичення. 

Відповідно до умов укладеного таким роботодавцем пенсійного контракту з 

фондом, після настання пенсійних підстав кошти у визначених обсягах із 

солідарного рахунку переводяться на персональний рахунок працівника такого 

роботодавця, з якого безпосередньо здійснюються пенсійні виплати. Також 

солідарні рахунки забезпечують додаткову пенсію для працівників похилого віку, 

котрі не встигають накопичити достатню суму коштів на персональних пенсійних 

рахунках. При цьому наявність солідарного рахунку роботодавця не обмежує 

працівника в самостійній сплаті пенсійних внесків на свою користь [3, с. 22]. 

Таким чином, із впровадженням системи недержавного пенсійного 

забезпечення, кожній особі, яка є учасником недержавного пенсійного фонду, при 

досягненні певного віку надано право на отримання додаткових до 

загальнодержавного пенсійного страхування пенсійних виплат. 
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Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній підносить сферу 

страхування до рангу важливих чинників, які впливають на розвиток економіки, 

оскільки пасивні кошти, отримані від страхувальників, стають активним капіталом, 

що задіяний на фінансовому ринку. 

Зростання інвестиційних ринків України значною мірою може бути забезпечено 

за рахунок ефективного використання страхових ресурсів вітчизняних страхових 

компаній. На теперішній час цей напрям діяльності страховиків в Україні залишається 

недостатньою мірою розвинутим і використаним. Однак, в перспективі його реалізація 

здатна забезпечити піднесення національної економіки. Нині важливого значення 

набуває вирішення проблем економічного, організаційно-правового, функціонального, 

інформаційно-аналітичного, кадрового та соціально-психологічного характеру, що 

стримують як розвиток вітчизняного страхового ринку, так і здійснення страховими 

компаніями ефективної інвестиційної діяльності [1]. 

В сучасних умовах розвитку нашої держави ринок страхових послуг здійснює 

незначний вплив на процес формування вітчизняного ринку капіталу – 

інвестиційний потенціал цього ринку задіяний несуттєво. Український страховий 

ринок всерйоз ще не розпочав обслуговувати інвестиційні потреби реального 

сектора економіки, повною мірою не забезпечує її структурної перебудови, не має 

можливості для вільного переміщення капіталів між її галузями. 

Основне макроекономічне завдання поточного моменту для страхового ринку 

– це організація умов для переливу фінансових ресурсів у реальний сектор 

економіки. Для цього необхідно: 

 впорядкувати оподаткування операцій юридичних та фізичних осіб; 

 усунути суперечності та розбіжності з даного питання у законодавчих та 

нормативно-правових актах; 

 посилити ліберальний характер податкової політики; 

 надати податкові пільги при довгострокових вкладеннях тощо. 

Слід наголосити, що страхування, основною функцією якого є захист 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб – потенційних інвесторів 

національної економіки, неодмінно має стати одним з істотних джерел 
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капіталовкладень в Україні. Можливість здійснення страховиками інвестиційної 

діяльності випливає з особливостей перерозподілу коштів через систему 

страхування. Специфіка договору страхування дає можливість протягом певного 

періоду розпоряджатися коштами страхувальників. 

У розвинених країнах світу страхові компанії поряд із пенсійними фондами 

вважаються одними з найбільших інвестиційних інститутів. Наприклад, у США до 

30 % загального обсягу внутрішніх інвестицій припадає на фінансові кошти, які 

залучені за допомогою лише одного із видів страхування – страхування життя. 

Обсяг ресурсів, які акумулюються українським страховим ринком, вкрай 

недостатній і не відповідає його потенційним можливостям. Головною причиною 

цього є недостатня фінансова потужність національних страховиків та незначні 

обсяги їх операцій. Останнє можна пояснити, передусім, недооцінкою ролі та місця 

страхування з боку держави, потенційних інвесторів, які мають змогу вкладати свої 

ресурси у створення та розвиток страхових організацій, а також споживачів 

страхових послуг. Проте, зазначимо, що останнім часом у страховій сфері 

відмічаються певні позитивні тенденції розвитку [2, с. 157]. 

Для того, щоб обсяги інвестицій вітчизняних страхових компаній зайняли 

гідне місце у загальному обсягу внутрішніх інвестицій, державі слід ретельно і 

системно формувати та втілювати в життя відповідну політику по відношенню до 

національного страхового ринку. 

Вважаємо, що основними заходами щодо удосконалення ринку страхових 

послуг в інвестиційному процесі можуть бути: 

 вдосконалення нормативно-правової бази; 

 підвищення платоспроможності страхових організацій; 

 розширення ринку страхових послуг та підвищення їх 

конкурентоспроможності; 

 вдосконалення порядку оподаткування страхової діяльності; 

 коригування вимог щодо створення та діяльності страхових організацій; 

 розвитку інфраструктури страхового ринку тощо [3, с. 36]. 
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Підкреслимо, що більшість запропонованих заходів спрямовані на 

забезпечення надійності та фінансової стійкості системи страхування в Україні, а 

також інтеграцію вітчизняного та міжнародного страхових ринків. 
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ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
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навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Вітчизняний фінансовий ринок, тільки вступає в стадію свого становлення. І 

відбувається це на тлі повільного відродження виробництва та поступового 

просування вітчизняних товарів на світові ринки. 

Формування фінансового ринку нерозривно пов’язано з процесом активізації 

інших складових цього ринку: страхових послуг, цінних паперів та кредитних 

ресурсів. Навіть за умови швидкого, а, головне, “розумного” його розвитку, навряд 

чи на перших етапах варто очікувати відчутного росту прибутковості більшості його 

учасників. Більше того, значна кількість учасників фінансового ринку вже 

опинилися на межі банкрутства. 

Зазначимо, що зародження вітчизняного фінансового ринку бере свій початок з 90-х 

років минулого століття. Пройшло вже не мало часу, проте потужного акумулювання 

грошових коштів від інвесторів (вітчизняних та іноземних) не спостерігається. 
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Такий результат є наслідком недосконалості чинного законодавства, що 

направлене на регулювання діяльності учасників фінансового ринку України. 

Державне регулювання ринків фінансових послуг – це здійснення державою 

комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою 

захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. 

З певною долею впевненості можна стверджувати, що саме відсутність 

процесуальних норм забезпечення реалізації бажаної для держави поведінки її 

суб’єктів є на сьогодні найбільшою проблемою законодавства України. 

Ця проблема, певною мірою, стосується і державного регулювання діяльності 

учасників ринку фінансових послуг, яке полягає в нормативному визначенні 

поведінки його учасників та можливості забезпечення примусової реалізації такої 

поведінки. Так, згідно зі ст. 19 Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” до мети державного регулювання ринків 

фінансових послуг в Україні віднесено: 

 проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових 

послуг; 

 захист інтересів споживачів фінансових послуг; 

 створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків 

фінансових послуг; 

 створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових 

ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства; 

 забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових 

послуг та захисту прав їх учасників; 

 додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства; 

 запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 

конкуренції на ринках фінансових послуг; 

 контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; 

 сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг [1]. 
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Слід підкреслити, що регулювання діяльності учасників ринку фінансових 

послуг є обов’язком Уряду, тому альтернативи в сучасних умовах державному 

регулюванню не існує. 

Крім цього, відзначимо принципи на яких повинна грунтуватися система 

регулювання цього ринку: 

 захист законних прав та інтересів інвесторів з боку держави; 

 розкриття емітентами інформаії, яка необхідна інвесторам для пийняття 

рішень; 

 рівний доступ учасників ринку до інформації; 

 відображення співвідношення попиту і пропозиції через ціни; 

 підтримка добросовісної конкуренції між учасниками ринку; 

 наявність державного органу регулбвання зі сталими, чітко окресленими 

повноваженнями; 

 сприяння інноваціям у галузі фінансових послуг [2, с. 79]. 

І, наостанок, зауважимо, що державне регулювання діяльності учасників 

вітчизняного ринку з надання фінансових послуг здійснюється шляхом: 

 ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності 

з надання фінансових послуг; 

 нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ; 

 нагляду за діяльністю фінансових установ; 

 застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; 

 проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг. 
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Регулювання діяльності учасників фінансового ринку є важливим елементом 

системи регулювання діяльності фінансових ринків та інститутів, а також 

фінансової політики держави у цілому.  

На систему регулювання діяльності учасників вітчизняного фінансового ринку 

впливають такі чинники: повнота та ефективність існуючої системи нагляду за 

діяльністю всіх учасників фінансового ринку; розмір фінансового сектора, в тому 

числі обсяги фінансових операцій та фінансових активів; стан чинного 

законодавства та його перспективи; наявність достатньої кількості досвідчених 

кадрів та технічного забезпечення; рівень довіри до фінансового ринку, традиції та 

передумови створення системи нагляду та регулювання. 

Крім цього, при виборі типу системи регулювання та нагляду щодо створення 

відокремлених органів нагляду за діяльністю окремих учасників фінансового ринку 

або здійснення комплексного нагляду за їх діяльністю, а в деяких випадках, і всього 

фінансового ринку, слід звернути увагу на наступні питання створення системи 

нагляду за діяльністю фінансових установ: 

 якість координації та узгодженість дій різних наглядових органів по 

регулюванню та нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку; 

 структура фінансового ринку; 

 законодавча та фактична гарантія незалежності окремих органів нагляду та 

регулювання, а також можливість уникнення будь-якого політичного впливу у 

процесі прийняття управлінських рішень; 

 найбільш ефективна та раціональна система використання фінансових та 

людських ресурсів за умов збереження високої якості нагляду та регулювання; 
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 уникнення дублювання наглядових функцій та вмілого використання 

наявних людських ресурсів і матеріально-технічної бази; 

 найбільш сприятливі умови для інституційного та професійного розвитку 

органу нагляду та регулювання, що включає – юридичну та фінансову незалежність, 

відсутність конфлікту інтересів, власну кадрову політику тощо; 

 фінансова стабільність, яка передбачає – ефективність дій представників 

влади, зокрема органів нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку [1, с. 13]. 

Окремо слід зауважити, що до елементів структури державного регулювання 

вітчизняного фінансового ринку, необхідно віднести:  

а) законодавче регулювання;  

б) ліцензування;  

в) нагляд;  

г) контроль;  

д) правозастосування. 

Крім того, з огляду на зростаючі вимоги ринку щодо нових фінансових 

інструментів та установ, а також враховуючи численні законодавчі перспективи по 

розробці нових (часто неузгоджених) законодавчих актів по створенню та 

регулюванню діяльності учасників фінансового ринку, доцільно виробити прозорий 

та цілісний підхід, який надасть можливість усунути правову плутанину та 

забезпечить реальну основу проведення ґрунтовної реформи фінансового сектора та 

більш активного розвитку окремих категорій учасників ринку. Враховуючи стан та 

проблеми розвитку ринку фінансових послуг, а також приймаючи до уваги критерії 

створення ефективної системи регулювання діяльності фінансових установ в 

Україні, можна констатувати: 

 система регулювання діяльності всього фінансового сектора в Україні є 

фрагментарною та все ще знаходиться на етапі становлення. У переважній більшості 

випадків, регулювання діяльності учасників фінансового ринку є незадовільним, а в 

деяких випадках – взагалі відсутнім; 

 у системі регулювання діяльності учасників фінансового та фондового 

ринків усе ще існують недоліки, властиві кожному із цих сегментів ринку. 
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Пріоритетами політики регулювання у цій сфері має стати удосконалення існуючого 

законодавства, покращання вже створеної системи нагляду та регулювання, що 

сприятиме розвитку фінансово стабільних установ на засадах вільної конкуренції; 

 будь-які спроби структурного реформування регулювання та нагляду можуть 

завадити ефективно впроваджувати поточний нагляд та регулювання за діяльністю 

учасників фінансового ринку, а також зашкодити політиці досягнення більш 

високого рівня якості, підзвітності та незалежності існуючих наглядових органів. 

У той же час слід визнати, що у світлі останніх тенденцій у розвитку 

фінансового сектору України, глобалізації світових фінансових ринків, спроби 

уніфікації та удосконалення системи та принципів нагляду за діяльністю фінансових 

установ, зокрема фінансових конгломератів, Україна повинна постійно 

вдосконалювати систему нагляду. Засади такого вдосконалення повинні базуватись 

на цілісній оцінці діяльності всього фінансового ринку з урахуванням критеріїв 

створення ефективного регулювання та нагляду [2, с. 34-40]. 

Без ефективної діяльності учасників фінансового ринку, неможливо 

забезпечити повноцінне охоплення фінансовим сектором усіх сегментів фінансового 

ринку України та належним чином задовільними існуючі потреби у фінансових 

послугах реального сектора економіки і населення України. Таким чином, 

становлення потужного та диверсифікованого фінансового ринку повинно стати 

одним із основних пріоритетів в процесі структурного реформування фінансової 

системи України у найближчі роки. 

 

Список використаних джерел: 

1. Стратегія розвитку фінансового сектору України (матеріали Координаційної 

ради з питань політики фінансового сектору при Кабінеті Міністрів України). – К.: 

Видавничий дім “Козаки”. – 2009. – 256 с. 

2. Мозговий О.М., Бурмака М.О. Державне регулювання ринку цінних паперів 

в України // К.: Ринок цінних паперів України. – 1997. – № 1. – 48 с. 

 



54 
 
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ ЯК 

СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА 

 

Андрущенко Ігор Григорович, професор кафедри економіко-правових 

дисциплін Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
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Останнім часом на фінансовому ринку України спостерігається тенденція 

створення великих корпоративних структур, які є об’єднаннями господарсько-

самостійних установ, які створюються на основі консолідації активів і реалізації 

договірних відносин для здійснення спільної діяльності та досягнення визначених 

цілей. Зокрема, до таких структур відносять: холдинги, концерни, корпорації, 

асоціації тощо. 

Перевагами інтегрованих фінансових корпоративних структур є можливість 

більш ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Це 

пояснюється тим, що в загальній системі установ є більше можливостей для 

оптимізації використання ресурсів, стикування конфліктуючих витрат та ведення 

інноваційної діяльності, ніж в масштабах однієї установи. 

Одним з головних умов успішного розвитку таких великих об’єднань, є 

адекватна зміна системи управління з метою повної відповідності всьому спектру 

цілей і завдань цих корпоративних структур на основі реструктуризації. 

Поняття реструктуризації охоплює значну кількість аспектів діяльності 

установи, таких як вдосконалення системи управління, фінансово-економічної 

політики установи, операційної діяльності, маркетингу та збутової політики, 

системи управління персоналом тощо. 

Зазвичай, реструктуризація установи проводиться для підвищення її 

конкурентоспроможності з наступним збільшенням її ринкової вартості. Одним з 

найпоширеніших інструментів створення та розвитку корпоративних структур з 

метою збільшення вартості компанії є угоди злиття і поглинання (далі – ЗіП), які 

відбуваються в умовах ризиків, що зумовлено ринковим середовищем. Тому для 
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реалізації цих можливостей необхідно удосконалювати методи оцінки ефективності 

угод ЗіП, а також здійснювати аналіз ризиків при їх здійсненні [1, с. 82]. 

Слід зазначити, що ЗіП, незважаючи на тривалу історію існування у світі, для 

України є ще досить новим інструментом. Будь-яка угода ЗіП пов’язана з 

численними ризиками, оскільки вихідна інформація є недостатньо достатньою 

достовірністю, багато в чому носить прогнозний характер, а також несе в собі 

велику частку невизначеності. Готовність проаналізувати можливі ризики, 

готовність до вирішення проблем на будь-якому етапі проведення реструктуризації 

та здатність конструктивно і швидко на них реагувати, є запорукою того, що вона 

буде здійснена з максимально можливим позитивним ефектом для всіх її учасників. 

Аналіз теорії і практики реструктуризації компаній на основі ЗіП умовно 

можна поділити на декілька етапів: розробка стратегії; пошук придатних кандидатів; 

оцінка спроможних кандидатів; проведення переговорів; інтеграція; контроль. 

Перші ж чотири етапи відносять до стратегічних, останні два – до 

інфраструктурних. Кожному з етапів притаманні свої характерні ризики. До ризиків 

стратегічного етапу можна віднести помилки у виборі напряму розвитку, оскільки 

угоди ЗіП не завжди є оптимальним інструментом підвищення вартості компанії. Так, 

мають місце помилки, що пов’язані з неправильним визначенням передбачуваного 

рівня зв’язку між компаніями, оскільки поряд зі ЗіП для досягнення стратегічних цілей 

компанії можуть бути використані простіші форми інтеграції. Недостатня кількість 

часу, що витрачена на пошук компанії-цілі, також може стати причиною помилки у 

виборі стратегічного партнера для ЗіП. Досить часто недостатність інформації щодо 

фінансового, технологічного стану та перспектив компанії – призводить до помилки у 

визначенні ціни угоди. Непоодинокі випадки, коли операції зриваються із-за помилки у 

проведенні переговорної частини угоди. 

До ризиків інфраструктурного етапу (які є більш численнішими), відносять: 

ризики, пов’язані з акціонерним капіталом; ризики, пов’язані з ресурсами компанії; 

ризики, пов’язані з зовнішнім середовищем. 
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До першої групи належать ризики зниження капіталізації, зростання вартості 

позичкових капіталів, що ведуть до зниження ліквідності компанії та невдоволення 

акціонерів. 

У другій групі слід зазначити ризик втрати цінних працівників обох компаній. 

Утім, навіть якщо працівники залишаються, цілком можливо зниження лояльності 

персоналу і, як наслідок, зменшення продуктивності праці. У науковій літературі 

часто описуються проблеми взаємодії між працівниками та підрозділами, коли 

неясно, хто приймає ті чи інші рішення. Критичним для успішного здійснення угоди 

ЗіП може стати розбіжність корпоративних культур компаній, що об’єднуються. 

Ризики третьої групи дуже важко прогнозувати та керувати ними. Зміни в 

законодавстві (корпоративному, податковому, антимонопольному, трудовому) 

можуть призвести до погіршення умов та результатів угоди так само, як і зміни у 

зовнішньоекономічній і внутрішній політиці держави та країн-контрагентів. 

Погіршення макроекономічної ситуації, фінансова чи економічна криза можуть 

ускладнити отримання позитивних результатів від угоди. 

Для корпорацій, що використовують стратегію ЗіП, основними джерелами 

ризиків є неправильна оцінка можливостей і втрата потенційних вигод, які ведуть до 

зниження ефективності угоди. Завчасне виявлення ризиків дозволяє в тій чи іншій 

мірі ними управляти, обумовлюється більш висока ефективність реструктуризації на 

основі ЗіП, що здійснюється професійними учасниками ринку [2, с. 51]. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному доходимо висновку, що систематизація 

мотивів, визначення етапів та групування ризиків, а також класифікація на їх основі 

практичних цілей ЗіП компаній, дозволяють підвищити рівень обґрунтованості 

прийняття рішення про консолідацію. 

Окрім цього, комплексний аудит є одним з основних інструментів для 

мінімізації ризиків і підвищення якості прийняття рішення про проведення операції 

ЗіП. Також вибір алгоритму проведення організаційних робіт і визначення 

пріоритетного набору критеріїв оцінки ефективності реструктуризації необхідно 

здійснювати на основі заздалегідь розробленої схеми, яка дозволяє оптимізувати 

умови угоди і вибирати найкращий варіант інтеграції. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У РОЗВИТКУ 

ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Отрішко Владислав Геннадійович, слухач VI курсу Полтавського відділення 

Навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Фондовий ринок в Україні виник у достатньо специфічних макроекономічних 

умовах. Його основними рисами були розпад неринкових зв’язків в економіці країни 

та висока інфляція, що мала місце протягом досить тривалого часу. 

У свою чергу, світовий фондовий ринок є однією із основних складових 

міграції капіталів на міждержавному рівні. Водночас, притік фінансових ресурсів до 

країни з перехідною економікою надає можливість вирішувати складні соціально-

економічні питання, несвоєчасне вирішення яких може призвести до 

міжнаціональних вибухів, соціальних потрясінь та політичних конфліктів. Одну з 

головних ролей щодо надходжень інвестиційних капіталів через фондовий ринок 

відіграють фінансові посередники. 

Для виконання практичних дій з цінними паперами фінансовим посередникам 

необхідно передбачити їх наслідки, оцінити очікуваний результат як від операцій з 

цінними паперами, так і розвитку всієї системи відносин з цінними паперами. 

Обов’язковими умовами ефективної діяльності фінансових посередників на 

фондовому ринку виступає вміле прогнозування, а також наукове обґрунтування 
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тактики і стратегії обігу цінних паперів. Одне з ключових місць у цих питаннях 

займають перспективи та тенденції розвитку міжнаціонального фондового ринку. 

Тенденція міжнаціонального фондового ринку – найважливіший напрямок 

його розвитку та правового регулювання відносин щодо купівлі-продажу цінних 

паперів у майбутньому, де врахований попередній і нинішній стан ринку. Тенденція 

дає загальний прогноз стану міжнаціонального фондового ринку і дозволяє 

визначити головні орієнтири діяльності з ринковими активами. 

Однією з основних тенденцій розвитку правових засад національного 

фондового ринку є зближення стандартів його функціонування з загальносвітовими. 

Участь України в міжнародних інтеграційних процесах супроводжується адаптацією 

всіх державних і приватних інститутів до правил та норм, що ефективно діють у 

розвинених країнах. Це в першу чергу відноситься до фінансових інструментів 

економічного зростання та цінних паперів зокрема. 

Одночасно з цим відбувається виділення економічного простору України і її 

ролі в міжнаціональній господарській системі. Тому ще однією із найважливіших 

тенденцій національного фондового ринку стає попередження монополізму 

транснаціональних корпорацій і перенесення акценту в діяльності на вітчизняні 

джерела інвестицій, наукового узагальнення, інтелектуальної власності. 

Ці тенденції на найближчі роки будуть визначати поведінку фінансових 

посередників на національному фондовому ринку, і обумовлювати результати його 

діяльності в господарському комплексі. 

Одночасно важливим стає вивчення основних тенденцій розвитку 

міжнаціонального фондового ринку. Провідні дослідники нерідко поєднують ці 

тенденції, розглядаючи їх стосовно до загального світового фондового ринку. У 

зв’язку з цим, можна назвати декілька найбільш характерних світових тенденцій: 

 концентрація і централізація капіталів; 

 інтернаціоналізація фондового ринку; 

 зростання надійності “цінно-паперових” технологій активізацій господарства; 

 інформатизація фондового ринку; 

 інновація ринкових інструментів тощо. 
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У сучасних умовах, вітчизняний фондовий ринок знаходиться на стадії 

формування. На його розвиток у подальшому будуть впливати такі негативні 

фактори, як: 

 кризовий стан української економіки; 

 відставання існуючої законодавчої бази функціонування фондового ринку 

від розвитку реальних процесів на ньому; 

 недостатність державного регулювання фондового ринку; 

 нерозвиненість первинного фондового ринку; 

 незначна кількість операцій із похідними цінних паперів; 

 недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на 

фондовому ринку; 

 низька купівельна спроможність населення, що заважає появі масового 

приватного інвестора тощо. 

 

ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Ковальчук Аліна, курсант 104 навчальної групи ННІ № 2 Національної 

академії внутрішніх справ 

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Буличева Наталія Анатоліївна 

 

Економічне зростання є однією з найважливіших суспільних проблем, до якої 

постійно звернута найпильніша увага економістів і політиків. Саме темпи 

економічного зростання визначають динаміку економічного розвитку країни, її 

авторитет на міжнародній арені й історичні перспективи. 

Характерною ознакою минулого століття було нестримне прагнення людства 

до забезпечення економічного та технологічного розвитку. Успіх визначався 

переважно зростанням валового внутрішнього продукту. Вважалося, що це 

автоматично приведе до добробуту і значного підвищення рівня життя людей. 
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Українська промисловість вкрай потребує глибокої технологічної модернізації, 

зокрема ресурсоефективних технологій, систем екологічно чистого та безпечного 

виробництва, а також ефективного менеджменту у використанні природних ресурсів та 

охороні довкілля. На жаль, більшість великих підприємців переймаються переважно 

боротьбою з конкурентами за контроль над застарілою промисловою базою та її 

експлуатацією для отримання швидких надприбутків, а стратегічне довготермінове 

планування та перспективний розвиток виходять за межі їхніх пріоритетів. 

У промисловості України зберігалися стійкі диспропорції, які істотно 

обмежують перспективи її зростання у довготерміновій перспективі, формуючи 

значні ризики й обмеження щодо зміцнення конкурентоспроможності економіки.  

Такими ризиками є: 

• нестача істотних інновацій та оновлення технологій, які могли б стати 

рушіями економічного зростання на підґрунті якісного покращення 

конкурентоспроможності економіки; 

• повільність покращення технологічної структури промислового 

виробництва, збереження неефективної структури промислового виробництва, з 

переважанням нижчих технологічних укладів; 

• високий рівень зношеності основних засобів, який становить 50-70 %, тоді як 

наявна амортизаційна політика закріплює тенденції до зниження інвестиційно-

інноваційного потенціалу країни; 

• регресивність структури інвестиційної діяльності в промисловості: динаміка 

інвестиційних процесів слабко корелює з потребами реального сектору економіки в 

інноваційних технологіях і матеріалах. Значною мірою за рахунок інвестицій 

зберігається низькотехнологічна структура промислового виробництва, оскільки 

левова частка інвестицій надходить у галузі III-IV укладів, зокрема добувну 

промисловість, виробництво харчових продуктів, металургійне виробництво, 

виробництво електроенергії, газу та води, а частка найбільш інноваційно активних 

виробництв становить менше 15 %; 

• погіршення кваліфікаційної структури зайнятих у промисловому 

виробництві: поточна структура виробництва продукції переробної промисловості 
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зумовлює повільність якісного відтворення робочої сили та підвищення її 

кваліфікації - адже на галузі, які для виробництва продукції залучають низько 

кваліфіковану робочу силу та працівників середнього рівня кваліфікації, припадає і 

понад три чверті інвестицій переробної промисловості. 

Відтак поточні тенденції економічної динаміки в Україні свідчать про 

посилення технологічної несумісності української економіки з розвиненими 

країнами, що зберігає за Україною у міжнародному поділі праці роль постачальника 

продукції первинного оброблення з низьким вмістом доданої вартості. Повільність 

якісних зрушень у динаміці розвитку промисловості України обмежує структурні та 

функціональні зміни в національній економіці, спрямовані на підвищення її 

конкурентоспроможності на основі технологічної модернізації, відтак - перехід до 

нової якості економічного розвитку країни. 

На нашу думку, основа фінансової політики сталого розвитку - чітке 

визначення єдиної концепції економічного розвитку, як у довготерміновій, так і 

короткотерміновій перспективі, вибір з усього різноманіття фінансових механізмів 

досягнення поставлених цілей, найбільш оптимальних, які забезпечують 

спрямування суспільного розвитку відповідно до принципів сталого розвитку. 

Провідною ідеєю концепції сталого розвитку є забезпечення високого рівня життя, 

що передбачає гармонійний розвиток екологічної і соціально- економічної сфер. Як 

зазначають вітчизняні вчені, з одного боку, нераціональна фінансова політика може 

спричинити розбалансування економічної системи у контексті принципів сталого 

розвитку, однак, з іншого, фінанси є тим інструментом національного менеджменту, що 

дає змогу збалансувати розвиток кожної сфери на основі перерозподілу валового 

внутрішнього продукту між окремими регіонами та всередині регіонів - між їх сферами. 

Специфікою фінансової політики сталого розвитку є те, що: 

• сталий розвиток потребує інвестицій, які не скоро дадуть віддачу. Водночас, 

фінансові ринки зацікавлені в інвестиціях зі швидкою віддачею; 

• сталий розвиток потребує великих інвестицій; 

• сталий розвиток спрямований у майбутнє, а фінансові ринки абсолютно 

ігнорують майбутнє. 
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Розробленню фінансової політики повинна передувати: 

• оцінка впливу фінансової стратегії на сталий розвиток; 

• оцінка відповідності фінансової діяльності завданням сталого розвитку 

економічної системи. 

• аналіз шляхів досягнення стабільності грошово-фінансової системи, що 

забезпечить формування конкурентоспроможної, соціально орієнтованої, екологічно 

безпечної ринкової економіки. 

Отже, сучасна фінансова політика має слугувати цілям динамічного розвитку 

реального сектору економіки. Концепція сталого розвитку зумовлює необхідність 

оптимального поєднання стратегічних цілей фінансового розвитку економічної системи. 

Важливим є уточнення економічної сутності та поняття фінансової стратегії в контексті 

сталого розвитку, виявлення особливостей і факторів, що впливають на формування 

фінансової стратегії з погляду сталого розвитку. Можна стверджувати, що тільки за 

допомогою ефективної фінансової політики можна з найменшими витратами та в 

найкоротші терміни добитися поставлених цілей сталого розвитку. 
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На сучасному етапі побудови економіки України страховий ринок здійснює 

мізерний вплив на процес формування вітчизняного ринку капіталу – інвестиційний 

потенціал цього ринку задіяний несуттєво. Український страховий ринок всерйоз ще 

не розпочинав обслуговувати інвестиційні потреби реального сектора економіки, 

повною мірою не забезпечує її структурної перебудови, не має можливості для 

вільного переміщення капіталів між її галузями. 

Основне макроекономічне завдання сучасного моменту для страхового ринку 

– це організація умов для переливу фінансових ресурсів у реальний сектор 

економіки. Для цього необхідно: 

 упорядкувати оподаткування операцій юридичних та фізичних осіб; 

 усунути суперечності та розбіжності з даного питання у законодавчих та 

нормативно-правових актах; 

 посилити ліберальний характер фіскальної політики; 

 надати податкові пільги при довгострокових вкладеннях тощо [1, с. 351]. 

Підкреслимо, що страхування, основною функцією якого є захист майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб – потенційних інвесторів національної економіки, 

неодмінно має стати одним з істотних джерел капіталовкладень у нашій державі. 

Можливість здійснення страховиками інвестиційної діяльності випливає з особливостей 

перерозподілу коштів через систему страхування. Специфіка договору страхування дає 

можливість протягом певного періоду розпоряджатися коштами страхувальників. 

Роль страхування особливо важлива в контексті здійснюваних реформ, 

оскільки воно стимулює розвиток ринкових відносин та ділової активності, а також 

поліпшує інвестиційний клімат [2, с. 229]. 

Саме тому система залучення інвестиційного потенціалу страхового ринку має 

бути орієнтована на: 

 систематичне проведення моніторингу й аналізу основних показників 

інвестиційної діяльності страховиків; 

 визначення пріоритетних напрямів інвестування, якісну розробку проектів 

та експертну оцінку об’єктів інвестування страховиків; 

 визначення можливих джерел інвестування страховиків та оцінку їх 
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ефективності, проведення рекламних кампаній; 

 побудову механізму вкладення інвестицій страховиків через проведення 

гнучкої податкової політики, перетворення амортизаційних відрахувань у 

інвестиційне джерело, створення конкурентного ринкового середовища, 

формування та розвиток грошового і фондового ринків, створення системи гарантій 

захисту прав інвесторів; 

 створення системи державного нагляду, застосування державного контролю 

та створення відповідного інфраструктурного забезпечення для інвестиційної 

діяльності страховиків. 

Загальновідомо, що діючі законодавчі акти характеризують загальний аспект 

правового регулювання страхування у сфері інвестиційної діяльності, тобто 

впровадження правил, що є обов’язковими для всіх учасників страхового ринку. 

Поряд з цим існує конкретний аспект регулювання – визначені нормативні 

документи, які впорядковують окремі аспекти діяльності на ринку. 

Удосконалення системи законодавства з питань регулювання страхування у 

сфері інвестиційної діяльності, повинне охопити внесення необхідних змін і 

доповнень у законодавчі та нормативно-правові акти різних рівнів. Міжнародні та 

міждержавні угоди з питань зовнішньоекономічних відносин не завжди враховують 

інтереси використання та розвитку вітчизняного страхового потенціалу [2, с. 326]. 

Потребує оновлення комплекс спеціальних законів з питань страхової 

діяльності, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, регулятивні 

правила (вимоги, обмеження та фінансові показники), а також методичні вказівки та 

роз’яснення щодо деталізації застосування законодавчих та нормативних актів. 

Окрім цього, слід впорядкувати умови проведення обов’язкового страхування та 

привести його у відповідність з принципами страхування, уніфікувати умови 

захисту всіх категорій працівників. 
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Фінансовий ринок є однією з найважливіших ланок національної економіки. 

Вивчення та аналіз актуальних проблем його функціонування є підґрунтям для 

вироблення ефективних стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення 

економічного розвитку країни та побудови демократичного суспільства. 

В Україні вже зроблено перші кроки на шляху стратегічного аналізу та 

прогнозування розвитку окремих видів фінансових установ та ринків, зокрема 

здійснено аналіз банківської системи, ринку цінних паперів, страхового ринку. 

При цьому фрагментарно для окремих сегментів фінансового ринку України 

вирішувалися тактичні питання на короткий період часу. Невизначеними 

залишалися і пріоритети фінансового сектору України в умовах глобалізації 

світових фінансових ринків. 

Відсутність цілісного бачення концептуальної моделі всього фінансового 

ринку України на довготермінову перспективу призводить до нескоординованого 

розвитку фінансових установ і ринків із існуючими потребами у відповідних 

фінансових послугах з боку реального сектору економіки та населення України. 

Подальший розвиток економіки є не можливим без розвиненого, стабільного, 

надійного та ефективного фінансового ринку нашої держави. Так, однією з 

найважливіших цілей нинішнього етапу розвитку економіки країни є втілення 

обґрунтованих та системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення 

додаткових джерел фінансування економічного зростання. Це в свою чергу потребує 
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розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії розвитку 

фінансового ринку України, враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні 

пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків [1, с. 22]. 

Слід зазначити, що за умов глобалізації фінансових ринків та посилення 

вразливості фінансових систем окремих країн внаслідок впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів, все більше країн світу приділяють підвищену увагу стратегії 

розвитку фінансових ринків та координації діяльності різних органів влади, 

включаючи органи регулювання фінансових ринків. Останніми роками у багатьох 

країнах світу відбулися значні зміни в системі регулювання та нагляду за діяльністю 

на фінансових ринках і створені засад для більш ефективної співпраці та 

міжвідомчої координації діяльності по розвитку фінансових установ та ринків з 

метою сприяння інвестиціям, підвищення конкурентоспроможності та зменшення 

вразливості фінансового ринку. 

Таку світову тенденцію необхідно всебічно вивчати в Україні та втілювати в 

життя у нашій державі, так як це відповідає сучасним світовим тенденціям та 

вимогам ефективного розвитку фінансових ринків. 

Саме з метою розробки та впровадження цілісної довгострокової стратегії 

розвитку фінансового ринку України в цілому та його окремих елементів, а також 

для координації дій різних органів влади в сфері впровадження заходів щодо 

розвитку фінансового ринку [2, с. 47].  

Основною метою такої діяльності повинно бути: 

 створення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю 

небанківських фінансових установ, зокрема тих їх видів, щодо яких не існує чіткого 

та повноцінного законодавчого поля та відсутній орган регулювання та нагляду. 

Однак, з огляду на досвід проведення адміністративної реформи в Україні, беручи 

до уваги стан та рівень розвитку ринку небанківських фінансових послуг, а також 

досвід створення системи нагляду фінансового сектору в країнах перехідної 

економіки та особливо країнах, що потерпіли від значних фінансових криз, Україні 

доцільно розглядати можливість створення одного незалежного органу регулювання 

та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ; 
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 прийняття проекту закону “Про фінансові операції (установи)”, що 

визначатиме типи фінансових установ та операцій, існування яких регламентовано 

законодавчими та нормативно-правовими актами України. Цей законопроект має 

передбачати створення єдиного для всіх небанківських фінансових установ органу 

нагляду, що є окремим незалежним центральним органом виконавчої влади, 

підзвітним безпосередньо керівнику одного з органів центральної виконавчої влади 

або Президенту (Прем’єр-міністру) України; 

 розроблення та прийняття єдиної стратегії розвитку фінансового ринку 

України та визначення в її рамках довготермінової програми, спрямованої на 

створення сприятливих умов для розвитку небанківського фінансового сектору в 

цілому та окремих видів небанківських фінансових установ зокрема. 

Насамкінець, слід зазначити, що більшість з категорій небанківських 

фінансових установ (за виключенням організаторів торгівлі цінними паперами на 

фондовому ринку) перебувають у фідуціарних стосунках [3, с. 322] зі своїми 

клієнтами. Проте, численні фінансові скандали минулих років є переконливим 

свідченням того, що багато з небанківських фінансових установ не виконують ці 

фідуціарні зобов’язання, і що регулятивні вимоги та заходи, необхідні для захисту 

інтересів інвесторів та забезпечення стабільного розвитку небанківських фінансових 

установ, на сьогоднішній день є неадекватними. Це значно стримує інвестиційні 

бажання потенційних інвесторів та клієнтів небанківських фінансових установ, і 

звужує можливості фінансового ринку щодо збільшення інвестицій в економіку. 

Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання та 

нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ є однією з серйозних проблем 

розвитку фінансового сектора в цілому. Недосконалість сучасного законодавства про 

небанківські фінансові установи та неадекватність системи регулювання та нагляду за 

діяльністю небанківських фінансових установ також перешкоджає ефективному 

впровадженню політики уряду, направленої на поліпшення системи соціального 

забезпечення, в тому числі проведення медичної та пенсійної реформ. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

 

Перепічай Вікторія Вікторівна, студентка VІ курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

Проголошення курсу на євроінтеграцію вимагає вдосконалення правового 

регулювання посередницьких операцій на фондовому ринку. До джерел 

українського права, що регулюють відносини у сфері посередницької діяльності на 

фондовому ринку, в першу чергу слід, віднести цивільне законодавство, в межах 

якого існують як загальні, так і спеціальні норми. До загальних слід віднести норми, 

що регулюють підстави виникнення зобов’язань, відповідальність, умови щодо 

виконання тощо, а також спеціальні норми про надання посередницьких послуг. 

Серед спеціальних слід бачити норми про доручення, комерційне представництво, 

комісію тощо. Прийнятий у 2003 р. Цивільний кодекс України [1] суттєво покращив 

ситуацію. У ньому закріплений інститут комерційного представництва, загальні 

положення про договори послуг, суттєво змінені правила, що регулюють договори 

доручення та комісії. Але посередницькі договори, такі як консигнація, агентування, 

біржове посередництво, залишились поза межами законодавчого регулювання. 
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Окремі спроби окреслити ознаки посередницької діяльності зроблені 

переважно в тих нормативних актах, які торкаються оподаткування та обігу цінних 

паперів. 

Посередництво на фондовому ринку – це агентські відносини у сфері 

посередницької діяльності. У Господарському кодексі України [2] вперше надається 

визначення галузей та видів господарської діяльності де особливе місце відводиться 

господарсько-торгівельній діяльності, як такій, що найбільш урізноманітнена 

правовими формами. Зазначивши розмежування двох сфер господарської діяльності 

– сферу матеріального виробництва та обігу, законодавець сферу товарного обігу 

визначає як господарсько-торгівельну діяльність, що може здійснюватись у таких 

формах: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; 

оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське постачання; продаж та передача в 

оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні торгівельної 

діяльності тощо. Безперечно, що поклавши в основу кодифікації не стільки правові, 

а швидше економічні критерії, важко структуровано викласти весь нормативний 

матеріал. Свідченням цього є поділ норм, що регулюють спеціальні види 

посередницької діяльності, за критерієм здійснення економічної діяльності у тій чи 

іншій сфері, зокрема, у главах, присвячених біржовій діяльності, комерційному 

посередництву у сфері господарювання та главі, присвяченій посередництву у 

здійсненні операцій з цінними паперами. Хоча не важко здогадатися, що 

посередницька – це ніщо інше як окремі види посередницької діяльності, які мають 

спільну правову природу. Їх правове регулювання повинно співвідноситися як 

загальне з особливим. Підміна правових принципів регулювання економічними 

призводить до схоластики та протиріч. 

Водночас, у Господарському кодексі України вперше в українському 

законодавстві небезпідставно всі відносини в сфері посередницької діяльності 

визначаються як агентські і пропонуються загальні норми їх регулювання. 

Відтак слід констатувати, що основним джерелом регулювання відносин 

посередництва, в тому числі і посередницької діяльності на фондовому ринку 

залишається цивільне законодавство, в межах якого містяться як спеціальні, так і 
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загальні норми. Серед спеціальних норм, що регулюють посередницькі відносини 

можна назвати норми, що регулюють договір доручення та договір комісії, а також 

загальні норми, що торкаються представництва, довіреності та загальні положення про 

зобов’язання. Ці положення підлягають застосуванню до всіх відомих на практиці 

посередницьких договорів. Нині в Україні визнається джерелом права і звичай. Це 

закріплено в Законі України “Про міжнародний комерційний арбітраж” [3]. 

Вищевикладене свідчить про необхідність розробки в Україні спеціального 

нормативного акта, який би регулював надання послуг посередниками на 

фондовому ринку. При підготовці такого акта можна було б піти по шляху 

Угорщини, де спеціальні норми щодо посередницької (агентської діяльності) 

містяться в окремому акті як додатку до Цивільного Кодексу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Остапець Анастасія Олегівна, студентка VІ курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Бюджетна політика держави як важлива складова економічної політики країни 

є системною сукупністю цілей, включаючи пріоритетні (з точки зору національних 

інтересів), наукових підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності 

держави в цілому з регулювання бюджетного процесу, управління бюджетами всіх 
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рівнів, ефективного використання бюджетної системи для вирішення економічних і 

соціальних завдань країни. Тож, складовою бюджетної політики є сукупність її 

пріоритетів чи національних інтересів у цій сфері діяльності держави. 

В умовах глобальної макроекономічної нестабільності, яка знижує потужність 

зовнішніх чинників економічного зростання, бюджетна політика держави має стати 

вагомим інструментом реалізації внутрішнього потенціалу зростання, продовження 

структурних реформ. 

У процесі підготовки Державного бюджету України на наступний період 

необхідно забезпечувати ефективну реалізацію поточних завдань бюджетної 

політики, водночас зберігаючи високу динаміку реформ. При цьому держава має 

бути готовою до актуалізації ризиків сповільнення економічної динаміки та мати в 

розпорядженні відпрацьований пакет антикризових заходів, який дасть змогу в разі 

потреби у короткий термін задіяти додаткові важелі стабілізації ситуації, що 

забезпечить локалізацію потенційних проблем у системі державних фінансів і 

недопущення продукування ними деструктивних макроекономічних тенденцій. 

Реалізація бюджетної політики держави має спрямовуватися на активізацію 

процесів модернізації національного виробництва, продовження здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в Україні, 

стимулювання експорту та реалізацію стратегії розвитку внутрішнього виробництва 

та програм імпортозаміщення [1]. 

Пріоритетними завданнями у сфері державних фінансів мають стати: 

− зменшення дефіциту державного бюджету; 

− недопущення зростання податкового навантаження на бізнес; 

− збереження високого рівня інвестиційних видатків і видатків розвитку 

зведеного бюджету; 

− перегляд інвестиційних проектів, які підлягають фінансуванню з 

державного бюджету. 

Критеріями значущості таких видатків є: 

a) спрямованість на проекти, які в коротко- чи середньостроковій перспективі 

дадуть змогу зменшити видатки бюджету чи збільшити його доходи; 
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b) сприяння створенню якомога більшої кількості робочих місць, передусім у 

регіонах з ознаками депресивності; 

c) наявність значного мультиплікативного ефекту для економіки завдяки 

зниженню трансакційних, логістичних витрат тощо; 

− забезпечення ефективності використання інвестиційних коштів бюджету; 

При цьому для підвищення ефективності здійснення бюджетних 

інвестиційних програм і проектів необхідно: 

a) удосконалити координацію дій центральних органів виконавчої влади у 

процесі формування та реалізації інвестиційних проектів; 

b) постійно застосовувати аналіз видатків і доходів як складників процесу 

оцінювання та відбору проектів, запровадити прозорі та стандартні методології 

оцінювання; 

c) ввести методики оцінювання потенційних фіскальних ризиків для схем 

державно-приватного партнерства; 

d) здійснювати щорічний аудит для оцінки ефективності управління та 

виконання інвестиційних програм і проектів; 

− удосконалення бюджетного планування; 

У процесі переходу на середньострокове бюджетне планування важливою є 

консолідація зусиль Міністерства фінансів України, Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України, головних розпорядників бюджетних коштів та інших 

учасників бюджетного процесу для вжиття заходів щодо: 

a) встановлення більш тісного зв’язку між стратегічним плануванням 

діяльності головних розпорядників бюджетних коштів і середньостроковим 

бюджетним плануванням; 

b) використання переваг програмно-цільового методу щодо оцінки 

ефективності бюджетних програм у середньостроковій перспективі; 

− оптимізація видатків на державне управління; 

− підвищення видатків на забезпечення національної безпеки та 

обороноздатності держави [2]. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ 

ПОСЛУГ 

 

Моспан Віта Петрівна, студентка VІ курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

В країнах з розвиненою ринковою економікою частка лізингу в інвестиціях в 

основні засоби досягає 15-30 %. В Україні ж, незважаючи на те, що останнім часом 

темпи розвитку лізингу дещо зросли, його частка в інвестиціях в основні засоби не 

перевищує 5-6 %. За експертними оцінками через механізм лізингу в Україні може 

бути інвестовано щонайменше 100 млрд. грн. Разом із тим, на початок 2011 року 

фактичний обсяг ринку лізингу складав лише 14 млрд. грн. Вітчизняна галузь 

лізингу представлена переважно лізингом легкового автотранспорту. Слабо 

розвиненим є лізинг виробничих основних фондів, машин та обладнання для 

сільського господарства, галузі медицини, житлово-комунального господарства, 

освіти та науки тощо. 

До найбільш суттєвих проблем, що стримують розвиток лізингу в Україні, 

слід віднести: 

1) недосконалість законодавчого забезпечення, що знаходить свій прояв у 

існуванні правових та неврегульованості окремих складових лізингової діяльності; 

2) вади податкової політики. Так, режим оподаткування лізингової діяльності 

є дискримінаційний у порівнянні з банківською діяльністю, незважаючи на те, що 
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фінансовий лізинг, як і банківське кредитування, є фінансовою послугою, а 

лізингодавці несуть більше ризиків, ніж банки. Існуюче податкове законодавство не 

стимулює розвиток інвестиційного лізингового механізму – має місце 

невідповідність строків податкової амортизації предметів лізингу тривалості 

строкам їх корисного використання, особливо щодо лізингових активів; 

3) відсутність довгострокових джерел фінансування оновлення основних 

засобів у бюджетних установ галузей соціальної інфраструктури (медицина, 

комунальне господарство, освіта та наука); 

4) недостатня кількість кваліфікованих кадрів у сфері лізингу та низька 

обізнаність з питань лізингу серед представників малого та середнього бізнесу; 

5) обмеженість довгострокових фінансових ресурсів на внутрішньому ринку 

України. 

Державна політика щодо ринку лізингових послуг має бути спрямована на те, 

щоб фінансовий лізинг став важливим інструментом технічного переоснащення 

підприємств, розвитку сільського господарства, житлово-комунального 

господарства, а також малого та середнього бізнесу [1, с. 19]. 

З огляду на зазначене вище, основними напрямками державної політики у 

сфері розвитку фінансового лізингу повинні стати: 

− удосконалення цивільного та фінансового законодавства щодо лізингу, 

інтеграція національного лізингового законодавства у міжнародне; 

− розвиток інфраструктури лізингу та активізація її використання учасниками 

ринку; 

− створення умов для запровадження механізму рефінансування портфелів 

лізингових угод; 

− підготовка у навчальних закладах спеціалістів з питань лізингу; 

− розширення можливостей використання бюджетними установами галузей 

соціальної інфраструктури (медицина, комунальне господарство, освіта та наука) 

інвестиційного механізму лізингу для оновлення основних засобів; 
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− створення умов для зростання фінансової стійкості лізингодавців, 

збільшення їх капіталізації, впровадження лізинговими компаніями сучасних систем 

управління ризиками. 

Для розвитку ринку фінансових лізингових послуг необхідно: 

a) удосконалити загальне та спеціальне законодавство з питань лізингу, 

зокрема, усунути неточності і протиріччя між нормами Цивільного та 

Господарського кодексів України та інших законів України. Внести зміни до Закону 

України „Про фінансовий лізинг” з метою поліпшення механізму проведення 

операцій фінансового лізингу, захисту прав та інтересів сторін лізингової угоди; 

b) запровадити механізм інвестиційно-орієнтованої політики податкової 

амортизації для основних засобів виробничого призначення при одержанні їх у 

фінансовий лізинг. Зняти обмеження щодо віднесення на валові витрати вартості 

страхування предметів лізингу. Усунути надмірне оподаткування нерезидентів, які 

здійснюють лізингову діяльність в Україні; 

c) внести зміни у Закон України „Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг” що передбачатимуть удосконалення 

регулювання діяльності учасників ринку лізингу; 

d) розробити законодавство щодо створення позабюджетних місцевих 

цільових фондів, призначених для довгострокового (3-5 років) фінансування 

оновлення основних засобів у галузях соціальної інфраструктури (охорона здоров’я, 

комунальне господарство) іншими, ніж купівля, інвестиційними механізмами; 

e) завершити процедуру приєднання до конвенцій УНІДРУА “Про 

міжнародний факторинг” та “Про міжнародний фінансовий лізинг”; 

f) приєднатися до Конвенції ЮНСІТРАЛ “Про відступлення дебіторської 

заборгованості у міжнародній торгівлі”; 

g) розробити механізми рефінансування портфелів лізингових угод, зокрема 

через процедури їх продажу та сек’юритизації (стандартизації лізингових угод з 

наступним випуском цінних паперів під забезпечення пакетів стандартизованих 

лізингових угод), застосування лізингу у державних інвестиційних проектах; 
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h) розробити типові положення щодо організаційної структури лізингових 

компаній, управління їх ризиками, а також з інших питань, спрямованих на підвищення 

фінансової стабільності та ефективності діяльності вітчизняних лізингодавців; 

i) організувати підготовку фахівців з питань лізингу у вищих навчальних 

закладах та закладах післядипломної освіти, на підставі укладених договорів з 

підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами; 

j) розробити методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку 

лізингу, розрахунку ануїтетних лізингових платежів; 

k) розробити науково-практичний коментар до законодавства України з питань 

лізингу та створити консультативний центр для потенційних та існуючих учасників 

ринку лізингу, перш за все, представників малого та середнього бізнесу [2]. 
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

 

Метельська Олена Ігорівна, студентка VІ курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

Окрім того, що страхування є основною функцією захисту майнових інтересів 

громадян та юридичних осіб (потенційних інвесторів національної економіки), цей 

інститут є одним із істотних джерел утворення капіталу в державі. Можливість 

здійснення страховиками інвестиційної діяльності випливає з особливостей 
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перерозподілу коштів через систему страхування. Специфіка договору страхування дає 

можливість протягом тривалого періоду розпоряджатися коштами страхувальників. 

У розвинених країнах світу страховики поряд із пенсійними фондами 

вважаються одними із найбільших інвестиційних інститутів. Наприклад, у США до 

30 % загального обсягу внутрішніх інвестицій припадає на фінансові кошти, що 

залучені за допомогою лише одного із видів страхування – страхування життя [1, с. 13]. 

Обсяг ресурсів, які акумулюються вітчизняним страховим ринком, вкрай недостатній і 

не відповідає його потенційним можливостям. Головною причиною цього є недостатня 

фінансова потужність національних страховиків і невеликі обсяги їх операцій. Останнє 

можна пояснити, передусім, недооцінкою ролі та місця страхування з боку держави, 

потенційних інвесторів, які мають змогу вкладати свій капітал у створення та розвиток 

страхових організацій, а також споживачів страхових послуг. 

З метою збільшення обсягів інвестицій вітчизняних страхових компаній у 

загальному масштабі внутрішніх інвестицій, у державі повинна бути сформована та 

втілена у життя відповідна політика відносно національного страхового ринку. 

Першочергові шляхи вдосконалення страхового ринку в Україні нині 

стосуються: 

 удосконалення нормативної бази; 

 підвищення платоспроможності страхових організацій; 

 розширення ринку страхових послуг та підвищення їх 

конкурентоспроможності; 

 удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності; 

 коригування вимог щодо створення та діяльності страхових організацій; 

 розвитку інфраструктури страхового ринку. 

Також підкреслимо, що більшість заходів спрямовані на забезпечення 

надійності та фінансової стійкості системи страхування в Україні, інтеграцію 

національного та міжнародного страхових ринків. 

Вдосконалення регулювання інвестиційної сфери – один із найважливіших 

напрямів формування інвестиційної політики вітчизняних страхових організацій. За 

роки ринкових перетворень створена певна правова база для здійснення інвестиційної 
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діяльності страховиків. Проте законодавчі та нормативно-правові акти не повною мірою 

передбачають стимули, пільги та гарантії для інвесторів. Чим більше правових гарантій 

надаються інвестору, тим ефективніше він працюватиме і тим нижчий рівень 

прибутковості його влаштує: йому потрібні не стільки висока прибутковість, скільки 

надійність і стабільність. Для активізації інвестиційної діяльності у сфері страхування 

доцільно ухвалити збалансований комплекс першочергових заходів. 

Для цього необхідно: а) створити механізм державних гарантій; б) підвищити 

координуючу роль держави; в) розробити організаційні та інституційні передумови 

інвестиційної діяльності у сфері страхування. Узгоджені дії державних органів 

влади, органів місцевого самоврядування, страхових організацій, а також інвесторів 

можна представити у вигляді системи балансу інтересів [2, с. 430]. 

Дана модель повинна припускати: 

 виділення суб’єктів, які націлені на інвестиційну програму розвитку регіону; 

 визначення їх інтересів та критеріїв; 

 самостійні дії страхових організацій, з одного боку, а з іншого – облік 

особливостей і пріоритетів розвитку регіону; 

 взаємна співпраця органів влади, галузей економіки, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інвесторів, 

страхових організацій, населення регіону; 

 поєднання інтересів учасників програми в цілях досягнення якнайкращих 

інвестиційних результатів [3, с. 86]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що збалансований розвиток 

страхового ринку України є необхідною передумовою розвитку економіки держави. 

Ефективно функціонуючий страховий ринок сприяє стабільному та потужному розвитку 

всіх процесів, що відбуваються у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги фінансових 

ресурсів, страхові організації стають потужним джерелом інвестицій в економіку країни. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Литвин Ілона Юріївна, слухач VІ курсу Черкаського відділення навчально-

наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

У сучасної моделі соціального ринкового господарства особливе місце займає 

процес «ступеню» державного впливу на соціально-економічні процеси. Залежно від 

характеру формальних державних структур цей вплив може мати або типові для 

сучасних демократичних держав риси загальної децентралізації влади і управління 

(унітарні держави), або набувати специфічної форми розмежування повноважень і 

відповідальності центральної влади та влади на місцевому рівні. 

Незважаючи на цілий ряд заходів, в Україні так і не вдалося поки що 

сформувати та приступити до реалізації цілісної програми підйому депресивних 

територій, подолання аномалій фінансово-бюджетної асиметрії та досягнення 

пріоритетів «вирівнювання» соціально-економічного розвитку регіонів. В умовах 

відсутності ефективного державного регулювання нерівномірне входження регіонів 

у смугу стабілізації та підйому виробництва може стати ще одним важелем 

посилення факторів міжрегіональної соціально-економічної диференціації та 

посилення відцентрових тенденцій у країні. 

Ефективна соціально-економічної політики на основі пріоритетів соціальної 

захищеності передбачає вирішення цілого ряду завдань: 

− відновлення реальної єдності «соціального простору» України як держави 

унітарного типу; 
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− нормативне закріплення балансу соціальних прав і відповідальності 

центральної влади та влади на місцях; 

− чітке обмеження кола пріоритетних напрямків соціальної політики, які 

потребують загальнодержавної фінансової підтримки [1, с. 252]. 

Подальший розвиток держави, що базується на забезпеченні соціальної 

орієнтації, збалансованості та стійкості, має бути зорієнтований на соціальні 

пріоритети системоутворюючих перетворень. На національному рівні регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів здійснюється у вигляді державної 

селективної підтримки регіонів, тобто спеціально організованих заходів правового, 

економічного та соціального характеру. Основна мета цих заходів полягає у 

стимулюванні розвитку регіонів, у створенні умов для стимулювання потенційних 

«точок зростання». 

Одним з важливих умов результативного регулювання соціально-

економічного розвитку є його застосування тільки в тих ситуаціях, коли на 

місцевому рівні немає достатніх ресурсів для вирішення соціально-економічних 

проблем самостійно. Це дозволить добитися концентрації загальнодержавних 

ресурсів на невеликій кількості об’єктів. 

При виробленні рішень про державне втручання необхідно враховувати 

перспективні та поточні результати. Результат селективної підтримки регіону може 

проявитися в масштабі держави в опосередкованому вигляді через певний час. Це 

вимога ускладнює процедуру регулювання, так як специфіка протікання процесів 

регулювання соціально-економічного розвитку не дають підстави розраховувати на 

швидкий результат. 

Процес регулювання соціально-економічного розвитку повинен мати певні 

часові межі, оскільки регіони, які отримують підтримку, повинні розглядати її 

тільки як стимул подолання кризової ситуації. Дії держави повинні базуватися на 

відповідній реакції об’єкта цієї підтримки, яка може виражатися у вигляді 

зустрічних ініціатив з вирішення кризових ситуацій, запровадження режимів 

економії ресурсів, мобілізації та більш активному використанні власних ресурсів, 

забезпечення цільового та адресного використання наданих ресурсів. 
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Заходи регулювання соціально-економічного розвитку повинні бути 

конкретно-адресними, тому що, чим більше локалізована державна підтримка, тим 

вона ефективніше. Державне регулювання повинно реалізовуватися в умовах 

особливої відповідальності і контролю. Всі форми регулювання соціально-

економічного розвитку передбачають участь одночасно декількох рівнів влади і 

управління, множинність одержувачів конкретної підтримки, узгодження інтересів і 

вирішення конфліктів на будь-якому рівні, а також пошук і розподіл різних ресурсів 

[2, с. 6-7]. 

У зв'язку з цим постають проблеми, які вимагають узгодження, ув'язування 

дій, передачі повноважень, встановлення договірних відносин, контролю та інших 

заходів. Організаційна безсистемність обґрунтування, оформлення, пошуку і 

розподілу коштів, а також контролю за використанням коштів державної підтримки 

соціально-економічного розвитку регіонів тільки поглиблює регіональну 

диференціацію і стає ще одним фактом низької ефективності цієї підтримки. 

Для того, щоб запровадити державне регулювання соціально-економічного 

розвитку в режимі виваженої організаційної діяльності, необхідно розробити 

організаційні механізми, що опрацьовані до детальних процедур, які були б 

закріплені в нормативних актах і сприймалися як обов’язкова умова ефективного 

функціонування системи соціально-економічного розвитку. Лише системне 

упорядкування регулювання соціально-економічного розвитку, виконання 

перерахованих умов дозволить підвищити ефективність і результативність 

прийнятих державою заходів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Лебедь Надія Юріївна, слухач VІ курсу Хмельницького відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Однією з найважливіших умов забезпечення високих темпів зростання 

економіки є розвиток фінансового ринку. Адже це створює основу для ефективного 

надання фінансових послуг громадянам та залучення коштів учасниками ринку. 

Експерти вважають, що на сьогодні актуальним є удосконалення правил 

корпоративного управління щодо підвищення ефективності, прозорості та 

підзвітності учасників фінансового ринку. 

Виконавча та законодавча влада має підтримувати фінансові новації та нові 

механізми надання фінансових послуг через створення рамкових умов для появи 

нових видів фінансових інструментів в Україні. Це – розширення ринку похідних 

цінних паперів (зокрема на валютному ринку); створення умов для розвитку 

іпотечного кредитування; покращання інвестиційних можливостей для державно-

приватного партнерства [1, с. 49]. 

Щодо банківського сектора, то необхідно приділити особливу увагу 

підвищенню рівня прозорості банківської системи. Важливо посилити нагляд з боку 

Національного банку України за рівнем та якістю капіталу комерційних банків 

шляхом запровадження адміністративної практики інформування банків про 

зниження рівня адекватності їх регулятивного капіталу та вжиття необхідних 

заходів для покращання ситуації [2, с. 72]. 

Слід констатувати, що за останній час інституційна база вітчизняного 

фінансового ринку відчутно розширилась. Завдяки прийняттю низки важливих 

законодавчих актів крім банків в Україні почали розвиватися небанківські фінансові 

установи [3, с. 328]. 

Проте, внаслідок певних організаційних проблем та недостатньої уваги з боку 

держави до розвитку фінансового ринку Україні, а також у зв’язку з недостатньою 
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наполегливістю професійних учасників цього ринку та наявністю певних протиріч 

між ними залишаються невирішеними принципові для подальшого розвитку 

фінансового ринку питання: 

 зберігається недовіра потенційних інвесторів (як фізичних, так і юридичних 

осіб) до практично всіх фінансових установ; 

 надзвичайно низький рівень корпоративної культури в суспільстві; 

 затягування процесу консолідації біржової торгівлі та вироблення у цій 

сфері єдиних стандартів поведінки. Наслідком такого стану справ є:  

а) непрозорість механізмів ціноутворення на організованому ринку цінних паперів; 

б) неможливість коректної оцінки поточної ринкової вартості цінних паперів, що 

перебувають у портфелях інститутів спільного інвестування та недержавних 

пенсійних фондів;  

в) випадки торгівлі на організованому ринку цінними паперами, випуски яких 

скасовано; 

 відсутність надійної системи фіксації прав власності на цінні папери; 

 процентна політика держави у сфері внутрішніх запозичень дуже слабко 

спрямована на те, щоб зробити привабливими для інституційних інвесторів облігації 

внутрішніх державних позик, що звужує перелік інструментів для розміщення 

фінансових ресурсів інституційних інвесторів; 

 відсутність стратегічної програми приватизації об’єктів державної 

власності, яка б передбачала реальні механізми участі в приватизаційних процесах 

інституційних інвесторів, розширення впливу фондового ринку на процеси 

приватизації, зокрема шляхом сприяння справедливому ціноутворенню на акції 

стратегічних підприємств; 

 існування невиправданого дисбалансу в рівнях оподаткування доходу від 

інвестицій у різні фінансові установи; 

 гальмування темпів проведення в Україні пенсійної реформи, зокрема 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; 
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 суттєве відставання від вимог часу і недоліки існуючої системи підготовки 

кадрів для інституційних інвесторів [4, с. 35]. 

Насамкінець зауважимо, що для подолання вищеназваних негативних проблем 

організаційної спрямованості контрольної діяльності учасників фінансового ринку 

необхідно: а) забезпечити ефективну роботу, спрямовану на розвиток діяльності з 

управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних 

фондів; б) більш активно враховувати міжнародний досвід та наявний потенціал 

вітчизняного бізнесу, що сприяють подальшій розбудові фінансового ринку України. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ДЕРЖАВІ 

 

Костенко Катерина Валеріївна, слухач VІ курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

В умовах глобалізації світових економічних систем, накопичених капіталів 

індустріально розвиненим країнам світу не вистачає для розв’язання цілого 
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комплексу глобальних проблем. До таких проблем відносять: захист навколишнього 

природного середовища, подолання нестачі енергоресурсів, фінансування міграції 

населення до промислово-розвинених країн тощо. 

Інтернаціоналізація та глобалізація міжнародних фінансових ринків призводять 

до збільшення міжнародної мережі фінансових інститутів та корпорацій, в тому числі 

інвестиційних банків. Важливою перевагою найбільших інвестиційних банків є 

глобальний характер їх діяльності. Саме тому основною тенденцією розвитку 

банківської та фінансово-кредитної системи стає формування глобальної олігополії. 

Глибока трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин 

передбачає затвердження принципово нових засад господарювання, форм співпраці 

та інтегрованості. Висока ступінь конкуренції у фінансовій сфері стимулює 

об’єднуючі процеси. Сучасний фінансовий ринок висуває високі вимоги до якості 

продукту, нововведень, звітності тощо, що стимулює розвиток нових глобальних 

фінансових механізмів і, як наслідок, фінансову інтеграцію. 

На сьогодні світова фінансова система є недостатньо регульованою. Через це 

існує реальна небезпека розгортання глобальних фінансово-економічних криз. 

Зростання розмірів та інтеграції фінансових ринків обумовлює той факт, що будь-

яка потужна фінансова криза має глобальні наслідки. В умовах транснаціоналізації 

та світової інтеграції недостатньо зусиль однієї країни, чи навіть групи країн для 

запобігання кризових ситуацій. Тому основним завданням наднаціонального 

фінансового регулювання є недопущення світової кризи в одній із найуразливіших 

сфер світової економічної системи – фінансовій [1, с. 391-392]. 

Стосовно ж України, то варто підкреслити, що подальший розвиток та 

удосконалення функціонування фінансового ринку в державі, вимагають реалізації 

комплексу заходів у контексті таких пріоритетних напрямів як: формування 

ефективної нормативно-правової бази, яка б відповідала сучасному стану 

фінансового ринку, здійснювала б коригуючий вплив згідно із пріоритетами 

розвитку економіки України; підвищення інвестиційної якості інструментів 

фінансового ринку, що дозволило б привернути увагу емітентів та інвесторів 

високою відповідністю їх інтересам, та підвищило б конкурентоспроможність 
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цінних паперів на фондовому ринку; удосконалення інституційної структури 

фінансового ринку з метою диверсифікації його ресурсної бази та залучення 

заощаджень населення до реального сектору економіки [2, с. 215]. 

Крім цього, потрібно зміцнити інститут державності в Україні та вдосконалити 

економічні інститути, а також посилити координуючу участь держави в національному 

господарстві з ефективним використанням економічних інститутів. На першій стадії 

необхідно посилити верховенство державного регулювання з метою впорядкування 

нормативно-правової бази на фінансовому ринку. Надалі слід, як це практикується в 

економічно розвинених країнах, здійснити перехід до дерегулювання і передачу прав 

на виконання регуляторних функцій суб’єктам мікрорівня. Для цього державі потрібно 

подолати низку важливих проблем, які залишаються нерозв’язаними в регулюванні 

національного фінансового ринку з наявністю яких він неспроможний ефективно 

виконувати свої функції, зокрема: а) недостатній розвиток нормативно-правової бази, 

на основі якої повинна встановлюватись відповідальність за правопорушення на 

фінансовому ринку, а також ліквідація неузгодженості вже прийнятих нормативно-

правових актів між собою; б) недостатній обсяг повноважень органів державного 

регулювання та нагляду за застосуванням санкцій і притягненням до відповідальності 

юридичних і фізичних осіб за порушення вимог законодавства; в) слабка координація 

дій органів державного регулювання та нагляду між собою, а також цих органів з 

правоохоронними органами та саморегулівними організаціями; г) недостатність 

обігового капіталу та низький рівень професійної підготовки працівників значної 

частини небанківських фінансових установ; д) відсутність прозорого законодавства та 

якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації та нагляду за діяльністю 

небанківських фінансових установ, що значно обмежує можливості потенційних 

інвесторів та споживачів фінансових послуг стосовно якісного відбору фінансових 

установ; е) частина небанківських фінансових установ (зокрема довірчі товариства, 

інвестиційні та пенсійні фонди, інші фінансові установи) викликають певну недовіру з 

боку інвесторів та історично мають досить негативну репутацію [3, с. 856]. 

Як висновок зазначимо, що глобалізація світової економіки має подвійний ефект. 

З одного боку, світова фінансова система стала практично незалежною від державного 
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контролю та регулювання, а з іншого – події на світовій політичній арені мають усе 

більший вплив на подальший розвиток міжнародних фінансових ринків. У зв’язку з 

цим, не можна недооцінювати вплив політичних подій на розвиток міжнародного 

фінансового середовища в сучасних умовах глобалізації міжнародних економічних 

відносин. Події останніх років, що суттєво вплинули на розвиток та становище 

сучасної світової фінансової системи, мають переважно політичне коріння. Тому при 

проведенні аналізу тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків необхідно 

враховувати цілу низку найрізноманітніших факторів, включаючи політичні. 
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У сучасних умовах формування ринкових відносин, коли наша держава взяла 

орієнтир, що спрямований на європейські простори, виникла необхідність 

покращення взаємодії між власниками та керівництвом підприємств, між суб’єктами 

господарювання та державою, забезпечити яку може лише незалежний контроль 

органів, які б могли надати правдиву, точну та достовірну інформацію про 

фінансово-господарську діяльність підприємств, яка, у свою чергу, повинна 

захищати інтереси як власників, так і держави. Саме для цього існує аудит, що є 

індикатором розвиненості ринкової економіки кожної країни. 

В Україні аудит з’явився у 1987-1989 роках, коли почали діяти спільні 

підприємства з іноземним капіталом, коли з’явилася нова категорія осіб, здатних 

впливати на політичну та економічну атмосферу в державі – категорія власників, 

коли почала своє формування вітчизняна приватна власність. Саме тоді виникло 

багато нових професій, раніше не властивих нашому суспільству, серед них і 

професія аудитора. На законодавчому рівні аудит в Україні було визнано після 

набуття нашою державою незалежності, в 1993 році парламентом було прийнято 

Закон України “Про аудиторську діяльність”. 

Згідно ст. 3 Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудиторська 

діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і 

методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок 

(аудит) та надання інших аудиторських послуг [1]. 

Необхідно зазначити, що аудит – одна з форм фінансового контролю як 

вагомої складової фінансової системи країни. 

Проте, держава, як один із користувачів фінансової звітності, не може прямо 

регулювати через свої виконавчі органи аудиторську діяльність, інакше буде 

втрачено незалежність аудиторського контролю. Отже, аудиторська діяльність є 

саморегулюючою. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення 

аудиту, а методику його проведення визначають професійні організації. 

Вищезазначений Закон України визначає правові засади здійснення аудиторської 

діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового 
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контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної 

інформації [2, с. 41-42]. 

Роль інституту аудиту для розвитку України переоцінити неможливо. Адже 

аудит – це невід’ємна складова економіки всіх розвинених країн, є так званим 

“супутником” ринкової економіки. Адже у Великій Британії професія аудитора 

виникла ще в ХІХ столітті. Нині в нашій державі аудит є офіційною законодавчо 

врегульованою діяльністю, послугами якого користуються не лише підприємці та 

банкіри. Аудит працює на користь держави та її громадян і здійснюється за кількома 

напрямками, найважливішими з яких є зовнішній і внутрішній. 

Проте, як і будь-який інститут, аудиту має низку проблем. Як зауважує 

Гуцаленко Л. В., однією з таких проблем є брак кваліфікованих аудиторських 

кадрів, що призводить до зниження якості аудиторських послуг. Це питання 

порушується не лише користувачами аудиторських послуг і державними органами, 

але й власне аудиторами, які зацікавлені у стабільному розвитку ринку 

аудиторських послуг, підвищенні престижу аудиторської професії. Нині аудитор не 

завжди здійснює якісну аудиторську перевірку та складає достовірний аудиторський 

висновок. Поряд з перерахованими вище питаннями існує серйозна проблема 

формування ціни на аудиторські послуги, а саме в частині методики її визначення. 

Єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, 

тому аудитори часто використовують власну систему формування ціни. Найчастіше 

така система заснована на визначенні кількості відпрацьованих людиною годин або 

обсягу виконаних робіт [3, с. 98]. 

Не менш важливою проблемою є порушення незалежності аудитора. 

Вітчизняне та міжнародне законодавство розглядає аудитора як незалежного 

суб’єкта. Однак на практиці існують непоодинокі випадки здійснення тиску на 

спеціаліста як з боку замовників аудиту, так і керівництва аудиторських фірм, у 

складі яких працює фахівець. На шляху створення оптимальних умов розвитку 

аудиторської діяльності обов’язковим кроком є більш глибоке дослідження 

наведених його проблем, що сприятиме вдосконаленню нормативного регулювання, 

підвищенню якості аудиторських послуг, професійної авторитетності аудитора на 
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вітчизняному ринку та зростанню рівня конкурентоспроможності послуг 

аудиторських фірм України на міжнародному ринку [4, с. 206]. 

На завершення слід вказати, що аудит і аудиторська діяльність в нашій 

державі є надзвичайно важливою складовою розвитку національної економіки, 

гарантом чесності та відкритості суб’єктів господарювання, і саме тому його 

розвитку необхідно приділяти більше уваги. 
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12 січня в 2015 році Президентом України було прийнято Указ «Про 

Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"», де виходячи з подій, які відбувались 

в той період та рішень прийнятих на підставі них, зазначається стратегія розвитку 
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України, а саме її напрямок в чотирьох векторах. В рамках цих векторів 

передбачається реалізація 62 реформ [1]. 

Реформа програми розвитку малого та середнього бізнесу хоча і не посідає 

першочергове місце в цій стратегії, але вона не менш важлива ніж інші. 

Проблема малого та середнього підприємництва в Україні актуальна вже не 

перший рік. Протягом кількох років приймались певні нормативно-правові акти 

щодо регулювання цього питання: Закон України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 [3] та 

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки» [2]. 

Наявність недоліків зазначених в Концепції не сприяють збільшенню внеску 

суб’єктів малого і середнього підприємництва у створення внутрішнього валового 

продукту і розв’язання проблеми зайнятості. 

Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить 

про необхідність реалізації активної та виваженої державної політики у відповідній 

сфері з урахуванням галузевих та регіональних особливостей [2]. 

Виконання зазначеної програми дасть змогу розвиватися у певних напрямках, 

як за Указом Президента України, так і за Розпорядженням КМУ, а саме: 

підвищити конкурентоспроможність малого та середнього підприємництва на 

світовому та вітчизняному ринку за рахунок впровадження інноваційних технологій; 

створити позитивні умови щодо розв`язання економічних та соціальних проблем; 

скоротити обсяг тіньового обороту в малому та середньому підприємництві; 

сформувати кращий імідж держави для залучення інвестицій за рахунок 

поліпшення бізнес-клімату; 

створити умови для збільшення на 10 відсотків чисельності осіб, зайнятих у 

малому і середньому підприємництві; 

збільшити внесок малого і середнього підприємництва в національну економіку; 

ввести в дію застосування фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів; 

забезпечити пріоритетний розвиток малого і середнього підприємництва у 

сфері промисловості;  
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сформувати інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва у 

регіонах; 

підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді, сільського 

населення, жінок, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями до малого і 

середнього підприємництва [2]. 

Для реалізації зазначених напрямків передбачена певна державна підтримка 

суб`єктів малого та середнього підприємництва, а саме програми підтримки та певні 

обмеження щодо неї [3]. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу, можна дійти висновку, що Україна стоїть 

на прямому шляху до розвитку економіки за європейськими стандартами. В нашій 

державі прийнято досить заходів та нормативно-правових актів для того, щоб досягти 

успіху в усіх сферах економіки, а саме розвитку малого та середнього підприємництва. 
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Відповідно статті 1 Закону України «Про рекламу» недобросовісною 

рекламою визнається реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів 

реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, 

недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог 

щодо часу, місця і способу розповсюдження.  

Також законом передбачено, що до недостовірної реклами слід відносити 

лише таку рекламу, яка навмисно вводить, чи спрямована на введення в оману 

споживачів реклами. Ця обставина накладає на рекламодавців, виробників реклами 

та розповсюджувачів реклами підвищену відповідальність і відповідно змушує 

таких учасників рекламних відносин здійснювати внутрішній контроль за 

достовірністю рекламної інформації, яку вони замовляють, виготовляють та 

розповсюджують.  

Заборона недобросовісної реклами зумовлена такими причинами: 

1) порушення такою рекламою принципів реклами, закріплених у статті 7 

Закону, а саме принципів точності, достовірності, принципу заборони нанесення 

шкоди споживачам реклами; 

2) порушення такою рекламою вимог щодо добросовісної конкуренції. 

Недобросовісна реклама порушує права споживачів, використовуючи 

психологічні методи “контролю свідомості”. Тому її головна мета полягає в тому, 

щоб знівелювати критичне сприйняття людиною дійсності. Замість надання 

інформації про товари чи послуги, вона програмує поведінку споживачів. 

До найпростіших методів недобросовісної реклами належить приховування 

правдивої інформації про товар, що рекламується, чи відверта брехня. Складніші 

методи – “25-й кадр”, під яким розуміється можливість електронних засобів донести 

приховане зображення. По аудіоканалам також можна непомітно упровадити в 

підсвідомість акустичне повідомлення (у формі музики чи фонового шуму). 
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Професійні рекламні ролики для пригнічення критичності сприйняття 

інформації користуються такими прийомами: несподівана побудова фраз, 

багаторазово повторювані слова (“Маггі! Маггі! Мааггіі! Маааггііі! Придбай! 

Придбай! Придбавай!”), спеціально підібрана кольорова гама, візуальні образи, що 

викликають гіпнотичний ефект (круги, спіралі, тримірний тунель та інші). 

Той самий результат може бути досягнутий за допомогою змінювання звуку 

чи музичної фрази. Потрібно звернути увагу, як інколи “б’ють” по вухах рекламні 

ролики, котрі раптово переривають радіо- чи телепередачі. Це відбувається тому, що 

гучність звуку під час цієї реклами спеціально збільшують відносно “фонового“ 

рівня. Іноді зміна гучності настільки значна, що викликає переляк та больові 

почуття. Навіщо це робиться? По-перше, наша нервова система побудована таким 

чином, що будь-який гучний чи несподіваний звук викликає захисну реакцію. 

Іншими словами, увага людини миттєво фокусується на джерелі сигналу, до того ж 

не завжди це відбувається свідомо. По-друге, несподіваний звуковий удар 

“струшує” вашу психіку. Критичність сприйняття на якийсь час знижується, і 

рекламні слогани безперешкодно проникають у ваш мозок. 

Більш простіший психологічний прийом – “безкоштовні” подарунки. Тут і 

сезонні знижки з хитрою часткою “до” (“... до 80 %”), і приманки типу “А додатково ви 

отримуєте флакон духів чи розкішну краватку”. Зрозуміло, про безкоштовні речі мова 

не йде, вартість подарунка з самого початку була закладена в ціну основної покупки. 

Просто люди дуже легко „клюють” на цей нескладний психологічний трюк. 

Подарунки дуже ефективні при їх поєднанні з обмеженням часу (“Тільки три 

дні суперзнижок!”) – таким чином утворюється почуття дефіциту. Людині, що купує 

цей товар, важлива не стільки його цінність, скільки внутрішнє почуття виграшу.  

Психологічними трюками особливо багата телереклама. Всім знайомі ролики, 

де так звані представники народу чи якоїсь професійної групи щось рекламують. 

Професійні актори намагаються копіювати мову простих людей – роблять випадкові 

паузи, помилки в словах. Люди “з народу” всіх дратують хоча б тому, що підібрані з 

таким розрахунком, щоб нікого не дратувати. У психології вплив усього цього 

називається “фіксацією на авторитетах”. Переконати споживача, що ці ліки 
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необхідні, може лише лікар (зі всіма професійними атрибутами: білий халат, 

медичні терміни). А ось товари повсякденного попиту ми купуємо, базуючись на 

думці “таких, як ми” -  друзів, родичів, сусідів.  

Іще в телерекламі набув популярності метод ілюзорного почуття новизни (“5 

нових смаків в абсолютно новій упаковці!”). 

До більш складних методів тиску на сприйняття належить спеціальна 

побудова рекламних фраз. Приклад: “Купуй комп’ютер – виграй навколосвітню 

подорож!”. А тепер порівняйте з наступним текстом: “Якщо ви купуєте в нас 

комп’ютер, то ви, можливо, візьмете участь в розіграші призів, і, мабуть, виграєте 

навколосвітню подорож”. За смислом обидва тексти однакові. Але, погодьтесь, 

директивна схема “купуй – виграй” має більш ефектний та привабливий вигляд. Це 

– приклад так званої псевдологічної послідовності. Пару “купуй – виграй” вам мозок 

сприймає не як ймовірну, а як обов’язкову послідовність подій. 

Зрозуміло, що на свідомому рівні і в першому, і в другому випадку кожен 

зрозуміє, що мова йде винятково про лотерею для покупців комп’ютерної техніки. 

Але першу фразу наша підсвідомість розуміє приблизно так: “Купуєш у нас 

комп’ютер – отримуєш подорож”. В цьому випадку велика ймовірність того, що в 

людині “сама собою” з’явиться думка: “А що, може, справді, варто спробувати?”. А 

на другу фразу людина в більшості випадків відреагує стандартно: “Як же, знаємо 

ми ваші розіграші призів, шукайте дурнів”. 

Відповідно до положень статті 26 ЗУ «Про рекламу», рішення щодо визнання 

реклами недобросовісною у зв'язку із порушенням принципів точності чи 

достовірності, а також у випадках порушення порядку розміщення зовнішньої 

реклами, реклами в пресі приймаються органами у сфері захисту прав споживачів. 

Рішення щодо визнання реклами недобросовісною на підставі порушення 

принципу добросовісної конкуренції у рекламі приймаються органами 

Антимонопольного комітету України. На сьогоднішній день найбільш 

розповсюдженою формою та, мабуть, найефективнішим інструментом боротьби з 

недобросовісною рекламою є заборона розповсюдження інформації, що вводить в 

оману. Це і не дивно, адже зважаючи на те, що законодавством фактично не 
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передбачено жодних чітких критеріїв «оманливості» реклами, визначення її як такої 

є суб’єктивною позицією АМКУ. 

Отже, з огляду на вищезазначене можна підсумувати, що боротися з 

недобросовісною рекламою необхідно та важливо, однак у такій боротьбі необхідно 

встановити правила, чіткі критерії та межі допустимого, неухильно їх 

дотримуватися та поважати, запобігаючи проявам недобросовісності як з боку 

учасників ринку, так і контролюючих органів. 
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На сучасному етапі становлення державнотворчих процесів відбувається 

реальна перебудова економічного життя нашої держави. Так, відповідно до Указу 

Президента України №5/2015 від 12.01.2015 «Про стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020», реформуються найважливіші сфери господарської діяльності, 

одна з яких - захист економічної конкуренції. Метою політики у сфері розвитку 
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економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, 

здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-

технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів 

господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється уповноваженими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами 

адміністративно-господарського управління та контролю. 

Реформа захисту економічної конкуренції – є одною із складових реформ, 

сталого економічного розвитку України. Законодавство про захист економічної 

конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і 

складається із Закону "Про захист економічної конкуренції", законів України "Про 

Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", 

інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів 

Стратегічні цілі реформи захисту економічної конкуренції: 

1) Державний контроль за додержанням законодавства про захист 

економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів 

від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України. 

2) Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи 

адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти 

Антимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері 

підтримки й захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю 

за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції. 

3) Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та 

контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких 

неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію[1]. 

Щодо вдосконалення правового регулювання, то на основі законів України 

"Про захист економічної конкуренції"[2], "Про Антимонопольний комітет 

України"[3], "Про захист від недобросовісної конкуренції"[4], інших нормативно-

правових актів, прийнятих відповідно до цих законів ще мають бути розробленні 

підзаконні акти: постанови та розпорядження КМУ, які регламентують, наприклад 
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деталізують процедуру роботи системи тощо. Це фінальна частина підготовки, 

необхідної для кардинальної зміни процесу конкуренції у країні, коли кожен суб’єкт 

господарювання на основі розвитку конкурентних відносин забезпечує ефективне 

функціонування економіки України. 

Отже, перед законодавцем стоять досить важкі завдання, щодо реалізації 

політики у даній сфері регулювання відносин, але вже відбувається великий та 

складний процес реформування, ключом якої стане вдосконалення господарських 

відносин у сфері захисту економічної конкуренції на національному рівні. Це 

унеможливить монополізацію певних ринків товару, а тому підвищить конкуренцію 

суб’єктів господарювання та сталий економічний розвиток України в цілому. 
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Платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в 

установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 

використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з 

відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування 

коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій 

формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, 

передбачених відповідним договором. 

Швидке поширення банківських платіжних карток, їхнє перетворення в 

масовий інструмент розрахунків, неухильний ріст їхньої популярності серед 

широких груп населення спонукає злодіїв знаходити все нові способи для 

викрадення коштів з банківських карток. Проте, якщо трапилася неприємна ситуація 

та у Вас зникли кошти з картки, повернути їх, хоча б частково, ще є шанс. У цьому 

пластикові картки вигідно відрізняються від звичайного гаманця. 

Національний банк України звертає увагу населення на основні правила та 

вимоги користування платіжними картками, яких необхідно дотримуватись 

кожному держателю платіжної картки: 

1. Запам’ятати ПІН-код, а у разі неможливості зберігати його у недоступному 

для сторонніх осіб місці. (Не тримати його поруч із платіжною карткою або в 

гаманці). 

2. Періодично здійснювати перевірки стану карткового рахунку, принаймні 

раз на місяць. 

3. Не передавати платіжні картки для користування нікому, у тому числі своїм 

родичам та знайомим. 

4. Не передавати платіжні картки для проведення операцій іншим особам. 

Операції необхідно проводити самостійно, щоб уникати можливого копіювання з 

них інформації сторонніми особами. 

5. Пам’ятати (або забезпечити можливість у будь–який час знайти) номери 

телефонів банку-емітента платіжної картки для можливості термінового сповіщення 

банку про втрату/крадіжку платіжної картки та постановки її у Стоп-лист. 
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6. Пам’ятати номер платіжної картки та особистий пароль для необхідності 

перевірки стану рахунку та блокування платіжної картки у разі потреби. 

7. Питання щодо обслуговування платіжної картки  необхідно вирішувати з 

банком-емітентом платіжної картки на підставі укладеного з ним договору. 

8. У разі неможливості вирішення проблем, які пов’язані з операціями за 

картковим рахунком, з банком – маєте право звернутись до суду. 

9. У разі неналежного обслуговування вашого карткового рахунку банком ви у 

разі недосягнення згоди з банком маєте право звернутися до суду за захистом ваших 

інтересів та обрати будь-яку іншу банківську установу за власним бажанням. 

10. Не повідомляти телефоном, засобами електронної пошти або мережею 

Інтернет ваших секретних ПІН-кодів та номерів платіжних карток невідомим 

особам. 

У випадках пограбувань чи інших форс-мажорних обставинах (викрадення 

коштів з карткового рахунку за невідомих обставин), пов’язаних із втратою 

платіжної картки, законодавець закріплює гарантії для відновлення порушених прав 

користувача платіжної картки. 

Користувачу необхідно негайно повідомити банк-емітент про втрату 

платіжної картки чи про будь-які несанкціоновані дії з його платіжною карткою, 

звернувшись до найближчого відділення банку або зателефонувати за номером 

гарячої лінії для занесення такої карти до стоп-листа. Банк у свою чергу проводить 

ідентифікацію клієнта, після чого обслуговуючий менеджер вживає термінових 

заходів з блокування облікового запису в системі «Клієнт-Банк» та / або ключів 

електронно-цифрового підпису клієнта. Клієнту повідомляється про необхідність 

подання письмового звернення в банк з повідомленням про несанкціонований 

переказ і клопотанням повернути несанкціоновано списані кошти.  

Інформація про звернення клієнта передається до підрозділу бек-офісу банку, 

банківської безпеки, фінансового моніторингу та\або інших задіяних підрозділів 

відповідно з організаційною структурою банку. 

У разі перебування несанкціонованих платежів в процесі обробки 

інформаційною системою банку – їх обробка призупиняється. 
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При необхідності проводяться технічні заходи, спрямовані на запобігання 

приховування слідів, знищення інформації або зміни інформації. Співробітники 

служби безпеки банку, IT-підрозділу та бек-офісу в процесі внутрішнього 

розслідування проводять ряд перевірок з метою формування необхідної доказової 

бази за фактом несанкціоновано списаних коштів. 

В Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення 

операцій з їх використанням закріплено, що користувач не несе відповідальності за 

здійснення платіжних операцій, якщо електронний платіжний засіб було використано 

без фізичного пред'явлення користувачем та/або електронної ідентифікації самого 

електронного платіжного засобу і його, користувача, крім випадків, якщо доведено, що 

дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу 

або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції.  

Отже, у разі переказу з рахунка платника без законних підстав, за ініціативою 

неналежного стягувача, з порушенням умов доручення платника на здійснення 

договірного списання або внаслідок інших помилок банку повернення платнику цієї 

суми здійснюється у встановленому законом судовому порядку. При цьому банк, що 

списав кошти з рахунка платника без законних підстав, має сплатити платнику пеню 

у розмірі процентної ставки, що встановлена цим банком по короткострокових 

кредитах, за кожний день, починаючи від дня переказу до дня повернення суми 

переказу на рахунок платника, якщо інша відповідальність не передбачена 

договором. Якщо ж банк відмовляється повертати кошти, постраждала особа може 

звернутися до суду з заявою про стягнення з банку несанкціоновано списаних 

коштів. Практика показує, що в більшості таких справ вимоги клієнта 

задовольняються, адже встановити обставини, які безспірно доводять, що 

користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті, незаконному 

використанню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні 

операції практично дуже важко. 

Одночасно зі зверненням до банку користувач платіжної картки, з якої були 

незаконно списані грошові кошти, має звернутися з письмовою заявою про 

вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів, та 



102 
 
повідомити про всі відомі обставини. Після встановлення винних, потерпілий за 

власним вибором звертається до суду(за умови, що грошові кошти не були 

повернені банком) з позовною заявою до неналежного одержувача грошових коштів 

(вказавши всі відомі реквізити одержувача) про стягнення грошових коштів, а також 

з клопотанням про вжиття судом заходів забезпечення позову у вигляді арешту 

коштів на рахунку неналежного одержувача в сумі безпідставно отриманих 

грошових коштів відповідно до Цивільного процесуального кодексу України чи 

Господарського процесуального кодексу України, або під час кримінального 

провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до 

підозрюваних осіб відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.  
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Нестабільність політичного та економічного життя в Україні, численні 

перевірки державними органами приватизованих підприємств призводять до того, 

що потенційні стратегічні та портфельні інвестори не поспішають вкладати свої 

капітали в економіку нашої країни. А ті інвестори, які вже працюють на ринку 

капіталів, до кінця не впевнені, що вони є справжніми господарями на 

підприємствах [1, с. 96]. 

Загалом у світі інвестиції, що забезпечуються за допомогою ринку цінних 

паперів, значно переважають за обсягом усі інші джерела фінансування, зокрема 

банківські кредити та бюджетне фінансування. Можна стверджувати, що роль ринку 

цінних паперів у системі інвестиційного процесу посилюється, це, у свою чергу, 

обумовлює важливість розгляду проблем та перспектив його розвитку в Україні. 

Для оцінки інвестиційного клімату в Україні використовують такі 

узагальнюючі показники: політична і фінансова стабільність; рівень 

загальноекономічного розвитку країни; рівень розвитку ринкової та інвестиційної 

інфраструктури; ємність внутрішнього ринку; вартість робочої сили; купівельна 

спроможність населення; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків [2]. 

Разом з тим, сучасний інвестиційний клімат в Україні не створює високих 

стимулів для залучення інвестицій у вітчизняну економіку, як внутрішніх, так і 

зовнішніх. І це є актуальною проблемою, як для держави, так і для суспільства у 

цілому. Слід зауважити, що нині залучення інвестицій в Україну, рівноправна та 

взаємовигідна співпраця зі стратегічними інвесторами, залежить не лише від 

досконалості чинного законодавства. Однією з головних проблем на сьогодні для 

залучення інвестицій в Україну є слабкий правовий захист прав власника і прав 

інвестора. Органам виконавчої влади необхідно системно та цілеспрямовано 

працювати у цьому напрямку, бо це є невід’ємною складовою частиною і 

громадянського суспільства. Слід підкреслити, що без громадянського суспільства, 

без високого захисту прав власника, інвестора, прав людини, не можна сформувати 

сучасну ефективну ринкову економіку. І, нарешті, це повинно бути також одним із 

головних пріоритетів у розвитку нашої держави та створення сприятливого 
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інвестиційного клімату, що в свою чергу позитивно позначиться на іміджі Україні в 

світі [3, с. 14]. 

Насамкінець наголосимо, що перспективний розвиток ринку цінних паперів 

неможливий без розвитку стимулів до інвестування. У цьому змісті вирішальним у 

наш час є відновлення до нього довіри та розширення зони передбачуваності його 

майбутнього розвитку. Відповідно у державній політиці по регулюванню ринку 

цінних паперів різко зростає роль інституціональних, а не “швидких” рішень. 

Основний вид таких рішень – формування відповідних правових норм та 

ефективного механізму їх виконання. 
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Інвестиційна діяльність страхових компаній є важливим елементом соціально-

економічного розвитку суспільства. Економічне значення інвестиційної діяльності 

страхових компаній обумовлене великими обсягами їхніх інвестиційних ресурсів. 



105 
 

Світовий досвід показує, що ресурси страхових компаній є важливим джерелом 

інвестиційного капіталу. По-перше. Це пов’язано з інверсією циклу, оскільки отримання 

страхової премії передує наданню страхової послуги, а, по-друге, із розподілом ризику в 

часі. Тому страховик протягом часу дії договору страхування тимчасово 

розпоряджається коштами страхувальника, які акумульовані у страхових резервах. Крім 

коштів страхових резервів, страховик має у своєму розпорядженні власні кошти у 

вигляді вкладів засновників, а також спеціальних фондів, які сформовані за рахунок 

прибутку та суми нерозподіленого прибутку [1, с. 19]. 

Стимулювання виробництва та вкладення інвестицій, структурна перебудова 

та підвищення ефективності економіки є визначальними чинниками становлення 

ринку. Беручи до уваги масштаб завдань, які необхідно буде розв’язати у 

найближчий період, мабуть, що Україна не може покладатися лише на бюджетну 

систему та банківський сектор для забезпечення фінансування та реконструкції 

економіки. Звідси випливають два принципові твердження: 

по-перше, необхідність активної і цілеспрямованої політики держави по 

відношенню до розвитку ринку інвестиційних ресурсів, формування моделі 

регулювання ринку, що буде адекватна конкретним умовам вітчизняної економіки, 

національним інтересам та традиціям; 

по-друге, особлива актуальність для України – це розвиток ефективної і 

масштабної системи колективних інвесторів як ключового фінансового посередника 

між населенням та підприємствами. 

Останнє прямо відповідає цілому ряду цілей та завдань державної політики. 

Зокрема, це створення: ефективних механізмів залучення інвестицій у приватний 

сектор української економіки, насамперед у приватизовані підприємства; надійних 

механізмів і фінансових інструментів інвестування коштів населення; інституту 

“ефективного власника”; запобігання соціальних вибухів та конфліктів, пов’язаних з 

операціями на інвестиційному ринку; цивілізованого ринку інвестиційних ресурсів 

тощо [2, с. 81]. 

Зазначене набуває особливої актуальності в умовах глобальної фінансової 

кризи, що охопила весь світ та нашу країну зокрема. 
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У формуванні ринкової інфраструктури та впровадженні механізму ринкового 

саморегулювання винятково важливе значення має фінансове посередництво. Його 

роль дедалі більше зростає, оскільки посередники перебирають фінансові ризики з 

підприємницької діяльності. Основні функції посередництва полягають у створенні 

особливого механізму акумуляції фінансових ресурсів для досягнення стабільного 

економічного зростання та піднесення добробуту населення за рахунок збільшення 

інвестицій в економіку. Значну роль у перерозподілі коштів на фінансовому ринку 

України покликані відігравати страхові компанії. У країнах з розвиненою ринковою 

економікою страхування є важливим механізмом залучення в економіку 

інвестиційних ресурсів. 

Страхові компанії посідають особливе місце в забезпеченні інвестиційного 

процесу. З одного боку, вони самі здатні виконувати функції інституціональних 

інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових ресурсів юридичних і фізичних 

осіб та спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З іншого боку, за допомоги 

страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної діяльності вітчизняних 

та іноземних власників капіталу через здійснення страхових операцій за видами 

страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а в багатьох 

випадках і відшкодування не отриманого доходу за настання різних несприятливих 

подій, що призвели до фінансових втрат. 

Можливість здійснення страховими компаніями інвестиційної діяльності 

випливає з особливостей перерозподілу коштів методом страхування. Для 

забезпечення своєї діяльності щодо надання страхового захисту страховики 

зобов’язані формувати та використовувати кошти страхового фонду з метою 

покриття збитків страхувальників, відшкодування власних витрат із проведення 

страхових операцій, а також отримання прибутку. Специфіка договору страхування 

дає можливість страховику протягом певного періоду часу розпоряджатися 

коштами, отриманими від страхувальників. В умовах розвинених ринкових відносин 

страхова компанія, зазвичай, вкладає тимчасово вільні кошти в інвестиційну 

діяльність. Це, у свою чергу, робить рух готівкових та безготівкових коштів 

страховика досить складним. Такий рух охоплює два відносно самостійних 
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грошових потоки. Особливістю грошового обороту, пов’язаного з наданням 

страхового захисту, є ризиковий, ймовірний характер руху коштів. І якщо в основі 

формування страхового фонду лежить ймовірність збитку, то використання коштів 

із страхового фонду залежить від фактичних збитків страхувальника у певному році. 

Звідси, діяльність страховика має подвійний характер, суть якого полягає як у 

проведенні власне страхування, так і у виконанні ним ролі активного інвестора. 

Страховий ринок в ідеалі повинен відігравати в економіці роль свого роду 

“трансмісії”, що діє по замкнутому ланцюгу: заощадження – інвестиції – економічне 

зростання – заощадження. Збій на одній із цих ділянок призводить до зривів у 

функціонуванні базових економічних механізмів відтворення. Стартовою точкою 

розгортання інвестиційного процесу є заощадження, обсяг та напрямки розміщення яких 

визначають основні контури всього інвестиційного процесу. Це особливо характерно 

для економік, які знаходяться на циклічній стадії депресії та виходу з неї [3, с. 68]. 

Отже, подальший розвиток правових засад для здійснення інвестиційної 

діяльності страхових компаній – проблема на сьогодні вкрай актуальна. Саме тому 

ефективно функціонуючі та взаємодоповнюючі інвестиційний та страховий ринки є 

та залишаються основними елементами для швидкого й ефективного подолання 

економічної кризи в Україні. Нині інвестиційна складова страхових компаній може 

опинитися у критичному стані, якщо врахувати високу частку неліквідних акцій у 

портфелях і прибутковість по депозитних ставках, яка постійно знижується. Тому, 

страховим компаніям потрібно переглянути свою інвестиційну політику і 

використовувати більш ефективні фінансові інструменти. 
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ЩОДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ НОВОЇ МОДЕЛІ ПОДАЛЬШОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 

Холоденко Олександр Вікторович, слухач VІ курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Україна переживає складний процес трансформації соціальних і економічних 

відносин. Різке зниження ролі держави в регулюванні соціально-економічних 

процесів, негативно позначається на економіці України та її регіонів. Незадовільні 

макроекономічні результати реформування економіки диктують необхідність 

переосмислення ролі держави в управлінні. Цілком очевидно, що перехід від одного 

полюсу – загального одержавлення економіки, до іншого, пов’язаної з майже 

повним усуненням держави від управління економікою, може стати однією з 

головних причин економічного розвалу. 

Проблема участі держави в економіці стала певним вододілом між різними 

економічними теоріями та політичними групами. Нині склалося два підходи до 

визначення ролі держави в економіці. Один представлений концепцією «обмеженої 

інтервенції держави в економіку», що передбачає проведення макроекономічної 

політики, яка базується на монетаристських методах. Інший обстоює досить активну 

роль держави в перетвореннях. 

Теорія переконливо довела, а практика інших країн наочно показала, що ідея 

руйнування державного регулювання абсолютно некоректна, зокрема розвиток та 

соціально-економічні перетворення не можуть будуватися лише на механізмі 

ринкового саморегулювання. Необхідний пошук розумного симбіозу державного 

регулювання й ефективно працюючого механізму ринку, визначення заходів 

державного регулювання, нових способів і методів участі в соціальних та 

економічних процесах. Ця проблема стає особливо важливою у період переходу до 

становлення соціально-орієнтованої економіки [1, с. 19]. 

Актуальною проблемою сучасного етапу розвитку є розробка нової моделі 

розвитку держави. Враховуючи специфіку України, пошуки моделі повинні йти в 
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напрямку посилення соціальної орієнтації економічного розвитку, причому 

пріоритет повинен бути зроблений не просто на більш вагому реалізацію соціальних 

цілей, а на перетворення соціальних чинників на потужний важіль впливу на 

економічні перетворення. 

На наш погляд, перехід на нову траєкторію розвитку повинен відбуватися у 

тісній взаємодії цілої низки факторів: організаційних, правових, економічних, 

соціальних тощо. Синтез ринкового господарства і соціальних факторів забезпечить 

соціальну спрямованість розвитку, ефективне поєднання вільного підприємництва і 

державного регулювання соціальних і економічних процесів. 

Масштаби території, різноманітність природно-кліматичних умов та інші 

чинники призвели до відмінностей в рівнях та умовах життя, зайнятості, темпах 

економічного розвитку, умовах підприємництва в різних регіонах, тому державне 

регулювання подальшого розвитку України повинно будуватися з урахуванням 

особливостей сучасного етапу її розвитку. 

Україна в ході пошуків свого шляху зробила вибір: стати правовою, 

соціальною державою. У новій моделі соціальна складова виступає і як мета і як 

найважливіший фактор економічних перетворень. Перехід на нову траєкторію 

розвитку має здійснюватися у тісному взаємозв'язку і взаємодії економічних і 

соціальних чинників. Синтез ринкового господарства і соціальних факторів повинен 

забезпечити соціальну спрямованість розвитку. При цьому необхідно пов'язати 

принцип ринкової свободи з принципами соціальної справедливості, забезпечити 

баланс ринкової ефективності і соціальної гармонії, ефективне поєднання вільного 

підприємництва і державного регулювання в економіці, розвиток соціального 

партнерства [2, с. 4]. 

Аналіз основних моделей соціально-орієнтованої ринкової економіки дає 

можливість врахувати світовий досвід при формуванні якісно нової стратегії в 

Україні, дозволяє привести в дію накопичене багатство країни і продовжити його 

формування у тісному зв'язку з економічними факторами. Нині завдання полягає в 

тому, щоб: 
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− розширити соціальну базу реформ шляхом мобілізації соціальних факторів 

для реалізації запланованої економічної стратегії; 

− привести соціальний потенціал у відповідність з потребами; 

− створити умови для їх синтезу з економічною стабілізацією та динамікою 

для подальшого якісного вдосконалення та структурних перетворень; 

− створити умови для «сприйняття» соціальних факторів ринкової економіки. 

Мова йде не тільки про синтез ринку та соціальну політики поточного 

характеру, а й мобілізацію факторів довгострокової дії, їх використання та 

розміщення в ринковій системі. Відпрацювання стратегії на основі моделі, що 

орієнтується на поєднанні ринкових принципів і соціальної підтримки лише бідних, 

не дозволить поліпшити ситуацію в Україні. Необхідний синтез ринкового 

господарства та соціальної спрямованості розвитку всієї системи. 

Така система повинна забезпечувати соціальний захист уразливих верств 

населення, соціальну підтримку економічно активного населення, мобілізацію 

соціальних чинників на вирішення економічних завдань; формування ринку, що 

функціонує з мінімальними соціальними ризиками; подальший розвиток 

соціального потенціалу. 

Між економічними і соціальними компонентами розвитку має підтримуватися 

динамічна рівновага. З одного боку, це передбачає рівноправність соціальних та 

економічних факторів у моделі, заснованої на їх синтезі та збалансованості. З іншого, в 

силу сформованих обставин і особливостей формування, подальший розвиток соціальних 

чинників має носити випереджаючий характер, але це не виключає пріоритетності 

формування економічних факторів. Основою повинна бути їх збалансованість, що 

забезпечує тривалу життєздатність ринку та соціальної сфери [3, с. 256]. 

Раніше при здійсненні економічних реформ витрати на соціальні потреби 

розглядалися як баласт, який обмежує масштаб перетворень. Такі оцінки негативно 

впливали на процес реформування. 

Насамкінець, зазначимо, що проблема активної соціальної політики та її 

взаємодія з економічною несе в собі і більш глибокий зміст. Мова йде про систему 

цінностей, які формують не тільки поточний стан, але й перспективи розвитку 
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суспільства. І будучи результатом досвіду соціально-економічних перетворень, вони 

впливають на зміну політики уряду в бік системності та взаємоузгодження 

економічних і соціальних заходів. 

Україні варто зосередитись на пріоритетному розвитку соціальних питань 

населення; визначенні основних тенденцій подальшого розвитку держави, 

трансформації функцій та механізмів регулювання в економічні, фінансовій, 

інвестиційній та інших сферах, що визначають майбутній розвиток України. 
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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Усатенко Ігор Олегович, слухач VІ курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

В умовах здійснення активної фази реформ, держава має стати модератором у 

сфері інвестування тих галузей і виробництв, продукція яких має 

загальнонаціональний характер і які найближчим часом не мають бути 

приватизовані, зокрема таких, як оборонна сфера, окремі об’єкти загальнодержавної 

інфраструктури: магістралі, термінали тощо. 

При активізації інвестиційної діяльності держава повинна інвестувати кошти у 

розвиток виробництв, доцільність яких обґрунтовується потребою прискореного 
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розвитку економіки. Таке інвестування держава може здійснювати і на засадах 

паритетності з іншими інвесторами, включаючи іноземних. Організаційні форми 

такої діяльності можуть бути різноманітні: консорціуми, холдинги, корпоративні 

підприємства, акціонерні товариства тощо [1, с. 247]. 

Зауважимо, що засоби непрямого впливу держава реалізує через свої інституції 

як учасник інвестиційного процесу. Вона здійснює також захист національного 

інвестиційного ринку шляхом митної та податкової політики, яка спрямована на 

розвиток національного виробництва, експорт товарів, залучення іноземних інвестицій. 

Кредитно-інвестиційна політика здійснюється державою через Національний 

банк України шляхом регулювання попиту і пропозиції на залучені грошові ресурси. 

Національний банк України залежно від стану економіки здійснює кредитну 

експансію та кредитну рестрикцію [2, с. 125]. 

Кредитна експансія проводиться в період економічного спаду для 

стимулювання економічного розвитку. Кредитна експансія (політика дешевих 

грошей) – політика, яка направлена на стимулювання кредитних відносин в країні і 

грошової емісії. Політика дешевих грошей використовується в умовах циклічного 

зменшення обсягів виробництва та зростання безробіття. 

Інструменти, що реалізовуються Національним банком України при реалізації 

кредитної експансії: придбання цінних паперів (облігацій, казначейських зобов’язань) 

у населення та комерційних банків; зниження резервної норми; зниження облікової 

ставки відсотка (або ставки рефінансування, тобто ставки, по якій Національний банк 

України стягує платежі за кредитами, що були видані комерційним банкам). 

В результаті даних заходів включається так званий трансмісійний 

(передавальний) механізм, що приводить послідовно до: зростання грошової 

пропозиції; падіння відсоткових ставок комерційних банків; зростання інвестиційних 

витрат підприємств; збільшення реального чистого національного продукту. 

Кредитна експансія також приводить до включення трансмісії на рівні 

міжнародних зв’язків країни. Послідовно відбувається: 

 скорочення попиту на національну валюту за кордоном; 

 знецінення національної валюти; 
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 збільшення чистого експорту. 

Політика кредитної рестрикції проводиться для втримання інвестиційної 

активності. Подорожчання кредитних ресурсів змушує інвесторів до вкладення 

коштів у найбільш ефективні, прибуткові проекти. Кредитна рестрикція, або 

політика дорогих грошей – обмеження емісії та кредитування. Політика дорогих 

грошей застосовується в умовах зростання загального рівня цін. Інструменти, що 

реалізовуються Національним банком України при реалізації кредитної рестрикції: 

реалізація цінних паперів; паралельне збільшення норми резерву й облікової ставки. 

В наслідок цього: скорочується пропозиція грошей; зростають ставки відсотка 

комерційних банків; скорочується обсяг інвестицій підприємств; зменшується 

зростання цін. Кредитна рестрикція на міжнародному рівні приводить до: зростання 

попиту на національну валюту за кордоном; збільшення вартості національної 

валюти; скорочення чистого експорту. 

Загалом же, до основних цілей грошово-кредитної політики Національного 

банку України можна віднести: збільшення реального ВВП; зниження рівня 

безробіття; стабілізацію цін; досягнення стійкості платіжного балансу [3, с. 92-93]. 

Як висновок, слід констатувати, що держава була та залишається основним 

інвестором народногосподарського комплексу. Сама держава через уповноважені на 

те державні органи, забезпечує інвестиційний потенціал у сфери, що визначені нею 

як пріоритетні. Проте, активної участі держави у сфері інвестиційної діяльності 

останнім час, на жаль, не вбачається. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЯК 

ШЛЯХ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Тесля Тетяна Андріївна, студентка VІ курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Сучасний розвиток страхування залежить від рівня розвитку законодавчої 

бази, інфраструктури, ефективності проваджуваної державою податково-бюджетної 

та грошово-кредитної політики, якості нагляду за страховою діяльністю та 

фінансовим станом страхових організацій. Ці фактори обумовлюють стратегічну 

позицію страхування в країнах з розвинутою ринковою економікою. Діяльність 

страхових організацій, як і діяльність комерційних банків і пенсійних фондів, що 

здійснюють операції з фінансами населення, насамперед, залежить від рівня їхньої 

довіри, страхової культури населення, стабільності економіки. 

Страхування – це галузь, яка останніми роками в Україні досить швидко 

розвивається. Проте, вітчизняний страховий ринок має невикористані резерви щодо 

впливу страхування на підвищення рівня життя населення та становлення ринкової 

економіки. Створення привабливого та доступного для страхувальників ринку 

страхових послуг є головною метою розвитку страхового ринку України та 

інтеграції її до Європейського Союзу. У державі застраховано лише близько 10 % 

ризиків, тоді як у більшості розвинених країн світу цей показник становить 90-95 %. 

Частка українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі сягає лише 

0,05 % і це при тому, що Україна становить 7 % населення Європи. 

Розвиток ефективного страхового ринку України потребує розв’язання 

проблем, пов’язаних зі страхуванням життя, пенсійним, медичним страхуванням та 

страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

Слід підкреслити, що негативний вплив на розвиток страхового ринку в 

Україні справляють такі чинники: відсутність економічної стабільності; слабкий 

розвиток фондового ринку, що гальмує можливість використовувати цінні папери як 

категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів; відсутність 
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вторинного ринку страхових послуг; низький рівень допоміжної інфраструктури 

страхового ринку; неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового 

ринку; недовіра населення до страхування 1, с. 57. 

Світовий досвід господарювання свідчить про те, що страхування за рахунок 

спеціально створених фондів коштів достатньо ефективно регулює відтворювальний 

процес, забезпечуючи страховий захист товаровиробників, економічні інтереси 

держави та соціальні гарантії громадян. Страхування послаблює залежність 

суспільного виробництва й окремого індивіда від непередбачуваних небажаних 

випадків і являє собою напрацьований суспільством механізм боротьби із 

порушеннями гармонії. Саме за допомогою страхування обмежуються і 

компенсуються матеріальні й нематеріальні збитки, що пов’язані з погіршенням 

кон’юнктури ринку, неповерненням кредитів, невиконанням договірних зобов’язань 

та іншими негативними явищами та шахрайствами. 

Зауважимо, що наявність у чинному законодавстві України суттєвих прогалин 

стосовно регулювання правового становища учасників страхової діяльності – 

зумовлює потребу в дослідженні теоретичних питань страхової справи та розробці 

на цій основі наукового обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку законодавства 

України про страхову діяльність та стабільну взаємодію з іноземними страховиками. 

Інтеграція вітчизняного страхового ринку також має враховувати інтереси і 

можливості всіх її учасників. Страхування має величезні можливості сприяти 

економічному та соціальному розвитку країни, вирішувати проблеми кожного 

асоційованого чи індивідуального власника [2]. Без вдосконалення законодавства у 

сфері страхування, інтеграційні процеси на страховому ринку України будуть 

супроводжуватися значними, як фінансовими, так і суто моральними збитками не тільки 

для страховиків, а саме головне – може зруйнувати хитку довіру страхувальників до 

самого поняття “страхування”, як дієвого механізму соціально-економічного захисту. 
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ОКРЕМІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД ПО РОЗБУДОВІ 

ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Сухоносова Ольга Юріївна, слухач VІ курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у державі вітчизняний ринок 

цінних паперів поки що знаходиться на стадії свого формування. На його розвиток 

та становлення впливають такі негативні фактори: кризовий стан української 

економіки; відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази 

функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому (як 

приклад можна згадати ситуацію, що склалася з трастами та іншими фінансовими 

посередниками); недостатність державного регулювання національного ринку 

цінних паперів; нерозвиненість первинного ринку цінних паперів; незначна 

кількість операцій із похідними цінних паперів; відсутність гарантій по операціях з 

цінними паперами; недовіра населення та його психологічна непідготовленість до 

операцій на фондовому ринку; низька купівельна спроможність населення, що 

заважає появі масового приватного інвестора; відсутність гарантій держави щодо 

захисту грошових заощаджень населення, в тому числі й у цінних паперах. 

Слід зауважити, що недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, 

що регулює фондовий ринок, недоліки в системі державного регулювання та 

контролю цієї сфери, а також прогалини у кримінальному та адміністративному 

законодавствах, спричиняють значні збитки інвесторам (фізичним та юридичним 

особам), які вкладають кошти у підприємницьку діяльність, а також державі, 

підриваючи її економічну безпеку [1, с. 17]. 

Суттєвою проблемою на ринку цінних паперів сьогодні є неналежне 

корпоративне управління. На даний час в державі зафіксовані непоодинокі випадки, 
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коли інвестори не мають впевненості, що їх права будуть захищені. Відсутність 

впевненості означає, що Україна буде не в змозі залучати іноземні інвестиції, які так 

необхідні. Як наслідок, торгівля акціями вітчизняних підприємств буде йти по 

занижених цінах, завдаючи шкоди всім інвесторам та перешкоджаючи можливості 

цих підприємств залучати капітал в повному обсязі. 

Центром цієї проблеми є те, що чинне законодавство дозволяє посадовим особам 

акціонерних товариств або акціонерам, що володіють значними пакетами акцій, 

завдавати шкоди акціонерам, які не володіють значними пакетами акцій, а також 

кредиторам, які інвестували свій капітал. Керівництво акціонерного товариства може 

незаконно здійснити вторинну емісію акцій і продавати ці акції за цінами нижче 

ринкових без пропонування акціонерам переважного права на купівлю акцій. 

Крім цього, у порушення чинного законодавства, керівництво акціонерного 

товариства може продати більшу частину своїх активів юридичній особі, що 

знаходиться у володінні посадової особи даного акціонерного товариства, за ціною 

нижче ринкової, залишаючи акціонерів, які володіють акціями компанії, без значних 

активів. Дочірнє акціонерне товариство може передавати активи головній компанії 

акціонерного товариства та навпаки, а філії акціонерного товариства можуть передавати 

активи одна одній, щоб акціонери не могли бути впевненими, якими саме активами 

володіє акціонерне товариство, акції якого вони мають. З метою виправлення ситуації, 

що склалася, необхідно прийняти ряд положень про випуск акцій, щоб максимально 

закрити прогалини у законодавстві. Це включатиме положення щодо акціонерних 

товариств, які планують: реорганізацію (злиття, виділення, відкриття філій, зміну 

контролю, продаж значної частини активів тощо); зміни у статутному фонді (зменшення 

чи збільшення); зміну прав на цінні папери або прав власників цінних паперів. 

У відповідності із Законом України “Про режим іноземного інвестування” 

інвестиції, що надійшли з-за кордону, повинні реєструватись органами місцевого 

управління. Це справедливо для реальних інвестицій, але для фінансових, зокрема, 

портфельних інвестицій – це практично неможливо, бо угоди щодо одних і тих 

самих цінних паперів можуть виконуватись кілька разів на день. Така норма закону 

відштовхує іноземних інвесторів. Внутрішні та іноземні банки прийдуть у цей 
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бізнес, коли існуватиме чітка законодавча база (якщо приватизація триватиме і 

ринок буде готовим для їх приходу). Через відсутність прозорості інформації про 

ціни керівництво підприємств часто викуповує акції у своїх працівників за цінами, 

що набагато нижчі від справжніх ринкових. 

Також, необхідно внести зміни та доповнення до чинного законодавства, згідно з 

якими інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній не мають права 

купувати та продавати цінні папери керуючому активами, торговцю цінними паперами 

(які надають послуги фонду), зберігачу чи будь-якій афілійованій особі без дозволу 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Необхідно, щоб законом або 

підзаконним актом було передбачено, що керуючий активами, інвестиційного фонду 

або інвестиційної компанії, зберігач чи будь-яка афілійована особа не може отримувати 

плату або винагороду за послуги без письмового дозволу Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. Необхідно також внести чітке визначення терміну 

“афілійовані особи” [2, с. 74-75]. Автор вважає, що вищевикладені пропозиції нададуть 

можливість більш якісно підійти до вирішення проблеми правового забезпечення прав 

та свобод людини і громадянина. 
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Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна галузь. 

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, 

джерелом поповнення держаного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і 

повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-

культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. 

Пріоритетним видом туризму для України залишається іноземний (в’їзний) 

туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями державної 

скарбниці та створення додаткових робочих місць. 

Нині Україна має понад 4,5 тис. закладів розміщення туристів і відпочиваючих 

на 620 тис. місць, але вони потребують модернізації та реконструкції відповідно до 

міжнародних стандартів. Крім того, підтримання в належному стані потребують і 

рекреаційні зони, пам’ятки культури та архітектури України, інші об’єкти 

туристичних чи екскурсійних послуг. 

З урахуванням тенденцій реформування усіх сфер суспільного життя, 

доцільним є розроблення довгострокової державної програми розвитку туризму, 

створення організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як 

високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного 

виховання громадян України, відтворення їх трудового потенціалу. 

Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні полягає у виробленні 

державної політики в галузі туризму як одного із пріоритетних напрямків розвитку 

національної культури та економіки. Основу державної політики в галузі туризму 

повинні складати такі чинники: 

- державне стимулювання внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму, в 

тому числі через удосконалення системи оподаткування; 

- забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом 

підвищення їх якості та розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування 

туристів; 

- поетапна приватизація туристичних об’єктів з їх інфраструктурою; 

- будівництво нових, реконструкція та модернізація діючих туристичних 

об’єктів; 
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- державне фінансування відновлення пам’яток архітектури, культури, історії 

України; 

- залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної 

діяльності для розвитку інфраструктури туризму (шляхи, пункти пропуску, системи 

водопостачання та каналізації, зв’язок, служби сервісу тощо); 

- організація приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових 

рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення; 

- сприяння організації виробництва екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції для забезпечення потреб туристів і відпочиваючих у високоякісних 

продуктах харчування; 

- залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до 

рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму 

(сільського зеленого туризму); 

- створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму 

(оздоровчо-спортивного, екологічного, пригодницького тощо); 

- державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного 

продукту України через міждержавні угоди та програми; 

- створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері 

туристичного бізнесу; 

- проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних 

проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, використання природного 

та історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи 

“Туризм в Україні” тощо. 

Разом із цим необхідно реалізувати низку науково-організаційних програм з 

метою забезпечення екологічно допустимих масштабів і темпів розвитку 

рекреаційно-туристичних зон, зокрема: 

- провести комплексні ландшафтно-екологічні та історико-культурні 

дослідження території України, встановити диференційовані норми туристичного 

навантаження на довкілля; 
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- переглянути природо-та пам’яткоохоронні нормативно-правові акти з метою 

посилення відповідальності за їх порушення; 

- обґрунтувати на основі норм антропогенного навантаження гранично 

допустимі межі сумарної місткості об’єктів, розміщених у туристичних центрах. 

Першочерговими практичними кроками слід вважати: 

- розроблення нормативно-правової бази з питань туризму; 

- розроблення стандартів на послуги, що надаються туристам і екскурсантам; 

- проведення сертифікації туристичних послуг; 

- здійснення паспортизації туристичних підприємств і організацій; 

- удосконалення порядку ліцензування суб’єктів туристичного 

підприємництва; 

- запровадження пільгових умов для стимулювання організацій відпочинку й 

оздоровлення дітей та молоді, насамперед, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших соціально 

незахищених груп населення; 

- облаштування туристичної інфраструктури у мережі міжнародних 

транспортних коридорів, що пролягають через територію України; 

- налагодження потужної реклами вітчизняного туристичного продукту; 

- випуск високоякісного інформаційно-довідкового матеріалу, створення 

спеціалізованих видань туристичного профілю (газет, журналів, законодавчих 

збірників, методичних рекомендацій, тематичних монографій, навчальних 

посібників, підручників тощо), постійних радіо- та телепрограм; 

- забезпечення регулярного проведення в Україні міжнародних і національних 

туристичних виставок, салонів, бірж, ярмарків, фестивалів, конкурсів тощо, 

організацію участі вітчизняних виробників туристичного продукту в аналогічних 

заходах за межами України з метою залучення в Україну найбільшого числа 

іноземних туристів; 

- створення сприятливих умов для збільшення туристичних потоків шляхом 

спрощення, згідно з міжнародною практикою, візових, митних і прикордонних 

формальностей; 
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- формування мережі туристичних представників України за кордоном; 

- створення тематичних програм, у яких всебічно, повно та правдиво 

висвітлюються вітчизняна історія, життя і діяльність видатних українських 

політичних і військових діячів, народних героїв, митців; 

- проведення науково-практичних, методичних конференцій, семінарів та 

інших заходів для визначення науково обґрунтованих напрямів туризму; 

- підготовку кваліфікованих кадрів у сфері туризму. 

Основними джерелами фінансування розвитку туризму мають стати: 

- кошти туристичних підприємств і організацій, у тому числі й на умовах 

пайової участі; 

- кредитні ресурси; 

- іноземні інвестиції; 

- державні асигнування на розвиток рекреаційних зон загальнодержавного 

значення та відновлення історико-культурних пам’яток; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Висновки 

Стимулювання розвитку туристичної діяльності в Україні посилить 

взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та 

культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. А це, у свою чергу, сприятиме 

зростанню, авторитету України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню 

економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної туристичної 

галузі, зростанню добробуту українських громадян, збереженню історико-культурної 

спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства. 
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МАЛЕ  І СЕРЕДНЄ  ПІДПРИЄМНИЦТВО  ЯК ОДИН З СКЛАДОВИХ 

РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Буртак Артем Володимирович, курсант 2-го курсу факультету №1 

навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ   

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

 

Мале і середнє підприємництво як невід’ємний елемент ринкової економіки 

робить значний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного 

товарообігу, відіграє істотне значення у створенні робочих місць, створює 

сприятливе середовище у формуванні конкурентного середовища та усунення 

монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує стимули до 

інноваційних процесів та високоефективної праці. 

На сучасному трансформаційному етапі розвитку органами державної влади всіх 

рівнів значна увага приділяється стимулюванню розвитку підприємництва. Для цього 

були прийняті і реалізуються закони України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні», «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020», «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки», регіональні та 

місцеві програми підтримки малого і середнього підприємництва [1, 3,4,7]. 
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Таким чином, відбулося ухвалення значного числа нормативно-правових 

актів, які мають істотно змінили правове підґрунтя підприємницького та 

інвестиційного клімату в країні. Проте у підсумку ці зміни ще не забезпечили 

суттєвого покращення якісних та кількісних характеристик розвитку 

підприємництва. Так, за підсумками рейтингу Світового банку «Doing Business-

2016», Україна піднялася всього на 4 позиції порівняно з минулорічним рейтингом 

та посіла 83-е місце [2]. 

Поступове просування на шляху з реалізації основних напрямів державної 

політики, що стосується поліпшення умов ведення бізнесу, підтримки 

підприємницької ініціативи громадян, стимулювання інвестиційної та інноваційної 

активності суб’єктів малого і середнього підприємництва, зміцнення їх фінансового 

стану, залежало від низки прийнятих нормативно-правових документів, реформ, 

концепцій та програм розвитку. З прийняттям Закону України від 22 березня 2012 р. 

№4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні»(далі Закон), який визначає правові та економічні засади 

державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва, внесено зміни до Господарського кодексу України в частині 

визначення понять суб'єктів великого, малого та середнього підприємництва, які 

приведено у відповідність до класифікації ЄС [3]. 

Паралельно проектувалась «Стратегія розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року». Зокрема, передбачається, що на 

рівні регіонів будуть створені регіональні програми розвитку малого і середнього 

підприємництва із застосовуванням кластерно-орієнтованого підходу, що дозволить 

врахувати регіональні особливості та пріоритети розвитку. Стратегія спрямована на 

розв’язання проблем, що стримують розвиток сектора малого і середнього 

підприємництва, а також створення умов найбільш повного розкриття його 

потенціалу [2]. 

 Що ж до аналізу перспектив сталого рoзвитку малoгo та середньoгo бiзнесу в 

Українi, то  «Стратегія 2020» передбачає ствoрення сприятливoгo середoвища для 
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ведення бiзнесу, рoзвитку малoгo i середньoгo пiдприємництва, залучення 

iнвестицiй, включаючи 3 складові:  

1. Скасування зайвих, застарілих та надлишкових (дублюючих) регулювань, скасування 

або передача приватному сектору неефективних, невластивих функцій держави. 

2. Запровадження контролю від створення нових бар’єрів для бізнесу.  

3. Запровадження найкращих світових практик [5, 6]. 

Отже, сектор малого і середнього підприємництва відіграє значну роль на 

українському ринку праці. Реалізація намічених стратегічних напрямків 

сприятиме процесам виходу малого підприємництва України на європейський 

рівень розвитку, поліпшенню бізнес-клімату, зміцненню позицій малого і 

середнього підприємництва в загальній структурі вітчизняної економіки, 

модернізації у сфері підприємництва, спрямованої на збільшення його внеску у 

соціально-економічний розвиток країни, підвищенню ефективності малого і 

середнього підприємництва, у тому числі збільшення його складової в обсягах 

вітчизняного промислового та сільськогосподарського виробництва, наповнення 

доходних частин державного та місцевих бюджетів. Реалізація потенціалу малого і 

середнього підприємництва, як однієї з важливих складових розвитку економіки, 

здатна посилити стійкість до глобальних викликів і сприяти виведенню України на 

траєкторію упевненого зростання.  
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ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ  ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА РОЛЬ ПОЛІЦІЇ В ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННІ 

 

Миколайчук Максим Віталійович, здобувач вищої освіти ступеня магістра, 

група КМ 1Б «Правознавство» ННІ № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Сучасна українська економіка характеризується розбудовою ринкових 

механізмів та має євроінтеграційний вектор розвитку. Особливої уваги за цих умов 

набуває створення безпечних умов для розвитку підприємницької діяльності.  

Підприємництво як вид господарської діяльності характеризується потенційним 

комерційним ризиком. В Господарському кодексі ст. 44 зазначається, що одним  із 

принципів підприємницької діяльності є принцип комерційного розрахунку та 

власного комерційного ризикую [1]. 

З огляду на це, успіх підприємця може настати за умов передбачення ним 

джерел і чинників комерційного ризику, загроз і небезпек для функціонування 

підприємства, що їх містить ринкове середовище 

Загрози і небезпеки для функціонування фірми – реально або потенційно 

можливі дії чи умови навмисного чи випадкового (ненавмисного) порушення 

режиму функціонування фірми шляхом нанесення матеріальної (прямої чи 

непрямої) шкоди, що привела до фінансових втрат, включаючи  упущену вигоду [2]. 
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Аналізуючи джерела можливих загроз, ми можемо виділити як певні негативні 

явища,  так і суб’єктів , протиправні діяння яких створюють загрози і небезпеку для 

підприємств.   

Негативні явища, що слугують джерелами загроз, поділяються природні 

(об’єктивні) та неприродні (суб’єктивні). До природних можна віднести стихійні 

природні явища (землетруси, паводки тощо) і не залежать від рішень, що приймають 

менеджери чи керівники фірми. Такі загрози дуже важко чітко передбачити і  

врахувати. 

В свою чергу природні викликані умисними чи ненавмисними діяннями  

людини. Умисні дії як правило мають зловмисний характер, викликані корисними 

намірами (саботаж, крадіжки,  страйки, пікетування тощо). Для того щоб їх 

попередити, необхідно постійно аналізувати дії суб’єктів, що їх можуть здійснити. 

До них можна віднести: конкурентів; підприємства, що займаються промисловим 

шпигунством; кримінальні елементи;  корумпованих державних службовців, 

іноземні компанії, що займаються переманюванням кваліфікованих кадрів тощо. 

Важливу роль в попередженні загроз, що мають зловмисний характер, 

відіграють працівники поліції.  В Концепції «100 днів якості» окремим розділом 

розглядається взаємодія поліції з бізнес – середовищем. Національною поліцією 

розробляється методика оцінки якості роботи територіальних органів поліції 

регіональними бізнес-спільнотами. Зазначені дослідження також будуть 

здійснюватися незалежними соціологічними службами у фокус-групах за різними 

напрямами: 

 оцінка роботи поліції приватними підприємцями; 

 оцінка роботи поліції малим і середнім бізнесом; 

 оцінка роботи поліції великим бізнесом та іноземними компаніями. 

Ключовими показниками роботи поліції з бізнес-середовищем стануть: 

• динаміка довіри до територіальних управлінь Національної поліції; 

• оцінка ефективності роботи поліції; 

• наявність фактів втручання в роботу комерційних структур; 

• оцінка сприйняття рівня корупції в підрозділах поліції [4]. 
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Ненавмисні загрози також пов’язані і з діяльністю суб’єктів. Але, як правило, 

вони є внутрішніми (некваліфіковані працівники, некомпетентні менеджери тощо). 
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Пріоритетне значення малого і середнього підприємництва (далі – МСП) 

для економічного зростання визначено Актом про малий бізнес для Європи і 

першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» [1].   

Повноцінне використання можливостей МСП є не тільки економічним, але і 

соціальним завданням державної політики. Його вирішення сприятиме збільшенню 

частки інноваційної продукції та створенню нових робочих місць.  

Сучасний стан розвитку малого і середнього підприємництва потребує 

оновлення стратегічних підходів до реалізації державної політики і має 
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ґрунтуватись на принципах Акту про малий бізнес для Європи та створювати умови 

для розвитку і процвітання малого і середнього підприємництва; забезпечувати 

можливість другого шансу для чесних підприємців, що опинилися в стані 

банкрутства; розробляти регулювання за принципом «спочатку думай про мале»; 

орієнтувати органи державної влади на потреби МСП; адаптувати умови доступу 

МСП до публічних закупівель та можливостей отримання державної підтримки; 

полегшувати доступ МСП до фінансування та підтримувати створення правових та 

бізнес систем своєчасних розрахунків у комерційній сфері; допомагати МСП 

скористатися можливостями доступу до європейського ринку; заохочувати та 

підтримувати доступ МСП до зростання на зовнішніх ринках» [2].   

Реалізація програми розвитку малого та середнього бізнесу має сприяти 

досягненню таких цілей: 

1. Створення найкращих умов для ведення бізнесу:  

- позиціонування підприємництва, як основи економічного розвитку 

українського суспільства; проведення реформи дерегуляції; 

- створення конкурентного середовища, в якому забезпечено рівні можливості 

для всіх учасників ринку; 

2. Побудова інституційної спроможності держави ефективно формувати та 

реалізовувати політику розвитку підприємництва:  

- створення інфраструктури підтримки МСП; 

- можливості навчання підприємництву відкриті протягом всього життя, 

компетенція «підприємливість» інтегрована в освітні програми; 

- забезпечення конструктивного діалогу органів державної влади з МСП; 

3. Розвиток сектора МСП:  

- підвищення конкурентоздатності українських МСП; 

- зростання рівня доданої вартості, що генерують МСП [3].   

Щодо основних етапів і напрямків реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020» для малого і середнього бізнесу, то вона передбачає три основні 

етапи: 

1. Створення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності: 
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2. Формування сильної інституційної спроможності держави у сфері розвитку 

та підтримки МСП 

3. Запровадження програм підтримки підприємництва за напрямами: Розвиток 

та популяризація підприємництва; Забезпечення доступу до фінансів; Забезпечення 

доступу до зовнішніх ринків; Розвиток зеленої економіки. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що перед владою стоїть 

ряд важливих питань, щодо підвищення стимулювання малого та середнього 

бізнесу, результатом чого у майбутньому  підприємництво стане основою 

економічного зростання, та буде успішно конкурувати на внутрішньому та 

зовнішніх ринках. Розвиток малого та середнього підприємництва, створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу дозволить розкрити потенціал сектора МСП 

у забезпеченні стійкого економічного і соціального розвитку України.  
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Загальноприйнятого підходу до дослідження якісного економічного зростання 

країн не існує, зважаючи на внутрішню складність і системність даної наукової 

категорії. Ключовою сентенцією у цьому контексті можна вважати твердження, що 

якість економічного зростання визначається структурними та інституціональними 

зрушеннями в економіці в руслі загальносвітових тенденцій соціалізації та 

гуманізації економічного розвитку і може бути оцінена показниками зростання 

життєвих стандартів життя населення. У центрі такої парадигми суспільно-

економічного поступу знаходиться безпосередньо людина, людська особистість із 

притаманними їй потребами та інтересами. 

Принципово новий підхід представляє методика ПРООН щодо оцінки 

поширення бідності у тих чи інших державах світу, на основі Багатовимірного 

індексу бідності (БІБ), який характеризує частку населення, що страждає від 

депривації не менше, ніж за 3-10 зваженими індикаторами “багатовимірної бідності” 

(депривація – неможливість індивіда реалізовувати свої потреби через відсутність у 

нього доступу до матеріальних благ чи соціальних ресурсів, таких як медицина, 

освіта, житло тощо). Багатовимірний індекс бідності відображає множинні 

депривації в одному і тому ж домогосподарстві у сфері освіти, здоров’я та за рівнем 

життя і розраховується методом статистичного огляду відповідної вибірки родин. 

Разом до уваги береться 10 компонентних індикаторів бідності – харчування, дитяча 

смертність, тривалість навчання, охоплення дітей освітою, наявність палива для 

приготування їжі, води, електрики та інших благ, на основі яких розраховуються 

“масштаб бідності” та “коефіцієнт бідності”. Їхній добуток у результаті складає 

Багатовимірний індекс бідності. 

Протягом останнього десятиріччя у світовій економічній літературі 

опубліковано низку якісно нових теоретичних моделей, у яких здійснено спроби 

обґрунтувати ендогенну природу технологічних змін, які індукують зростання 

економіки на якісній основі. Згідно із цими теоріями, технологічні зміни 
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трактуються як результат проведених економічними агентами наукових досліджень 

та розробок, які прагнуть (агенти) максимізувати свій прибуток протягом тривалого 

періоду часу. Принципова відмінність цих моделей від неокласичних полягає у 

тому, що їх виробнича функція у тій чи іншій формі містить нову складову – 

людський капітал, який характеризує обсяги наукових знань і практичного досвіду, 

що накопичені людьми в процесі навчання та безпосередньо виробничої діяльності. 

Так, Нобелівський лауреат Р. Лукас у праці “Механізм економічного розвитку” 

(1988 р.) стверджував, що людський капітал, подібно до природного та основного, є 

окремим фактором економічного зростання, його акумулювання та ефективне 

використання є передумовою підвищення життєвих стандартів [[1], с.3]. Такі 

економісти, як Р. Нельсон, Е. Фелпс, П. Ромер, П. Агіон, П. Хоуіт, у своїх працях 

також доводять, що людський капітал є вирішальним фактором радикальних 

інноваційних зрушень і технологічних нововведень [[2]]. Зокрема, економетричний 

аналіз моделей економічної динаміки стосовно рівноважної траєкторії зростання 

економіки країн, для якої рівень споживання, нові знання, випуск продукції та 

витрати капіталу збільшуються за експонентою із постійною швидкістю, дозволило 

американському досліднику П. Ромеру математично довести гіпотезу, що темпи 

економічного зростання перебувають у прямій залежності від інвестицій у людський 

капітал [[3]]. Отже, визначальним чинником радикальних інноваційних зрушень у 

світовій економіці є інвестиції у людський капітал. 

Як відомо, підвищення життєвих стандартів у високорозвинених державах 

світу, починаючи з кінця XIX ст., пов’язане передусім із промисловою революцією, 

яка зумовила радикальні інноваційні зрушення в економіці країн. Таким чином, 

інтенсивне нарощення ВВП на душу, а також показників освіченості і тривалості 

життя населення упродовж XIX – XX ст. відображає істотне нарощення якісного 

економічного зростання у багатьох країнах світу. Розглянемо детальніше сучасний 

його рівень в Україні. 

Згідно з останніми даними, у 2010 р. Індекс розвитку людського потенціалу в 

Україні становив 0,710, якому відповідає 69-те рейтингове місце серед 169 країн, які 

аналізувалися. Якщо порівнювати значення цього показника станом на 1990 та 2010 рр., 
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то його приріст складає 0,02, або 2,9% у відсотковому вираженні. Варто зазначити, що, 

наприклад, в Угорщині ІРЛП зріс за цей період на 16,3%, (36-те рейтингове місце в 2010 

р.), у Польщі – 16,4% (41-ше місце), в Росії – 3,9% (65-те місце). Рейтинг України за цим 

індикатором за період 2005-2010 рр. реально зменшився на три позиції. Разом з тим, 

значення ІРЛП, скоригованого на нерівність (ІРЛПН), складає гірший показник – 0,652, 

що на 8,1% менше від його базового значення. Із цього слідує, що фактор нерівності 

розподілу доходів в Україні зумовлює зменшення стандартів життя населення в нашій 

країні, хоч його відносна величина не є значною. 

Водночас, якщо за критерій бідності населення розглядати розмір 

отримуваних домогосподарствами доходів (здійснюваних витрат) порівняно з 

гарантованими державою соціальними стандартами (прожитковий мінімум, 

мінімальна заробітна плата), а також частку витрат на харчування в структурі 

загальних споживчих видатків, то загальна ситуація з бідністю в Україні виглядає 

набагато менш оптимістичною, як про це говорять експерти ПРООН.  

Традиційно в системі індикаторів розвитку людського потенціалу, згідно з 

методикою ПРООН, Україна має високі показники письменності дорослого 

населення і загального охоплення освітою. Загалом, наша держава займає 21 місце у 

світовому рейтингу країн за індексом освіченості населення. Значним охоплення 

населення середньою та вищою освітою. Разом з тим, українська система вищої 

освіти потребує тіснішого зв’язку з практикою та збільшеного фінансування з боку 

держави, а також ефективної стратегії розвитку висококонкурентних університетів. 

Слід зауважити, що до останнього часу зростання ВВП в Україні відбувалось 

шляхом нарощення обсягів виробництва в традиційних галузях економіки, головним 

чином обробній промисловості. У той час, коли традиційні чинники економічного 

зростання, що спираються переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених за 

тривалий період спаду в економіці у минулому, практично вичерпалися, а належних 

структурних змін економічної системи, які стимулювали б інвестиційно-інноваційне 

відтворення нових ресурсів, не відбувається. Така ситуація є загрозливою в цілому 

для економічної безпеки держави. 
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Проведений аналіз може слугувати підтвердженням безальтернативності для 

України інноваційного поступу, адже іншим шляхом неможливо забезпечити підвищення 

життєвих стандартів населення, якісне економічне зростання в країні. Для цього вкрай 

необхідними є пришвидшена розбудова національної інноваційної системи на основі 

довгострокових технологічних прогнозів, посилення ролі держави в комерціалізації 

базисних інновацій, державне стимулювання інноваційної активності бізнесу, створення в 

країні першокласних університетів світового рівня тощо. Щоб реалізувати ці напрями 

інноваційного розвитку, необхідно за активної підтримки держави провести суттєві зміни 

господарського механізму національної економічної системи в цілому, у тому числі: 

модернізувати матеріально-технічну базу виробництва, здійснити прогресивну 

структурну перебудову національної економіки з пріоритетом на створення і розбудову 

п’ятого і шостого технологічних укладів, забезпечити розвиток людського капіталу, 

створити потужну систему фінансування інноваційної діяльності. 
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Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Буличева Наталія Анатоліївна 

 

Безробіття та інфляція — головні макроекономічні проблеми суспільства, які 

покликана вирішувати держава. Одначе, як недавно з'ясували науковці, між цими 

економічними явищами існує взаємозв'язок, який суттєво ускладнює політику держави 

щодо боротьби з ними. Ці дослідження лише підсилили теорію Дж.М. Кейнса. 

Взаємозв'язок безробіття та інфляції емпірично вперше дослідив у 1958 р. 

англійський економіст О. Філіпс, використавши статистику Англії майже за 

столітній період (1862-1957 рр.). У своїй моделі Філіпс пов'язував безробіття тільки 

зі змінами номінальної заробітної плати як фактором зростання витрат виробництва 

та цін. Через кілька років потому американські економісти П. Семюелсон та Р. 

Солоу перевірили правильність моделі Філіпса, підставивши у неї замість росту 

номінальної зарплати темп інфляції в цілому на прикладі статистичних даних США, 

і підтвердили її. Власне саме вони і назвали це відкриття "кривою Філіпса". 

 
Рис. 1 Крива Філіпса 

Крива Філіпса (рис. 1) показує, що між рівнем безробіття та темпом інфляції 

існує обернений зв'язок, який означає що в період зростання економіки та 

скорочення рівня безробіття темп інфляції підвищується, і навпаки. Пояснення 

цьому наступне. До тих пір, поки фактичне безробіття перевищує свою природну 

норму, наймані працівники не вимагають підвищення номінальної заробітної плати. 

Адже, коли на ринку праці перебуває багато безробітних, то підприємці навряд чи 

ладні піти на підвищення платні своїм працівникам — вони радше погрожуватимуть 

їм звільненням та можливістю найму більш дешевої праці. Але коли економічна 

ситуація в країні змінюється на протилежну, коли економіка зростає і наближається 
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до стану повної зайнятості (безробіття скорочується до своєї природної норми), то у 

ній виникають "вузькі місця": підприємцям бракує робочої сили і це змушує їх 

підвищувати зарплату. У такому разі підвищення зарплати призводить до зростання 

витрат виробництва, а слідом за цим, підприємці, аби зберегти прибутковість свого 

бізнесу хоча б на попередньому рівні, вимушено піднімають ціни на свою 

продукцію. І, таким чином, виходить, що скорочення безробіття необхідно 

супроводжується прискоренням інфляції, і навпаки. 

Дивлячись на графік, бачимо: кожна точка на кривій Філіпса вказує на один із 

можливих варіантів політики уряду. Так, точка А пропонує як варіант низький темп 

інфляції, але за умови підвищення рівня безробіття; точка В, навпаки, — високий 

темп інфляції, зате низький рівень безробіття. Досягти уряду водночас низького 

рівня безробіття та приборкати інфляцію, якщо довіритися кривій Філіпса, 

практично неможливо. Отож, уряд чи ті політичні сили, які ще тільки претендують 

на керівництво державою, мусять робити вибір, або точніше кажучи, шукати 

компроміс між соціально прийнятними рівнями безробіття та інфляції (одну із 

проміжних точок на кривій Філіпса). 

Події середини 1970х- рр., пов'язані з енергетичною кризою в розвинених 

країнах Заходу, похитнули віру в справедливість "кривої Філіпса". Різке підвищення 

світової ціни на нафту породило нове явище в ринковій економіці — стагфляцію, за 

якої економічна стагнація (застій) і відповідно велике безробіття доповнилися 

одночасно аномально високою інфляцією. Так, у США в 1975 р. статистика 

зафіксувала безробіття на рівні 8,5% та небувалу інфляцію на позначці понад 9%. 

Довелося рятувати національні економіки вже не стільки кейнсіанськими рецептами 

стимулювання сукупного попиту, скільки покладаючись на ідеї монетаристів, які 

настійливо радили обмежити пряме втручання держави в економіку і зробити ставку на 

жорстку грошово-кредитну політику. До кінця 1980-х рр. стагфляцію було подолано. 

Новітні наукові дослідження взаємозв'язку безробіття та інфляції беруть до 

уваги ще й очікування економічних агентів щодо зміни параметрів цих процесів. 

Ідеться про здатність сучасної освіченої людини як підприємця і споживача, 

спираючись на інформаційно-комунікативні засоби, аналізувати хід подій і 
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передбачати певною мірою їхні наслідки. Завдяки цим очікуванням економічні 

агенти прагнуть завчасно пристосуватися до змін макроекономічної ситуації, 

випереджаючи дії уряду. За таких обставин "крива Філіпса" дещо модифікується: 

виглядає уже не плавною кривою, а ламаною лінією. Економічні зв'язки, кажуть 

монетаристи, настільки складні, багато факторні, що говорити про однозначно 

обернений взаємозв'язок безробіття та інфляції не доводиться, особливо в 

довгостроковому періоді. 
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Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

 

На даний час одним з головних завдань нашої держави є впровадження 

європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Україна 

має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, 

передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 

зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі 

умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову систему. 

Інвестиційний процес, що включає формування привабливого інвестиційного 

клімату та іміджу держави, є головним рушійним механізмом виведення економіки з 
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кризи, тому стратегічною метою органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування повинне бути залучення інвестицій. В цьому і полягає актуальність 

даного дослідження. 

Сьогодні спостерігається тенденція глобалізації світової економіки, тому саме 

іноземні інвестиції можуть надати країні того самого поштовху, якого вона 

потребує, через збільшення капіталу цієї країни, через введення нових технологій 

тощо. Але для України все ускладнюється тим, що наша країна дуже тяжко 

виходить з економічної кризи минулих років. 

Інвестиційний процес в України гальмується низкою суб’єктивних і 

об’єктивних факторів, серед яких політична й економічна нестабільність, часті зміни 

законодавства, повільні темпи приватизації, нерозв’язаність питань земельної 

власності тощо [1, с.151]. 

Коло проблем та недоліків, які можна розглядати, як складові інвестиційного 

клімату, є доволі широким. Зокрема, основними з них є: 

          1. Недосконалість правового поля. 

2. Політична нестабільність. 

3. Непередбачуваність і непрозорість державної політики. 

4. Надмірна фіскальна активність держави. 

5. Вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку. 

6. Обтяжлива митна політика. 

7. Низька якість життя [2, с.225-227]. 

Разом з цим, іноземні інвестиції в Україні є, але коло іноземних інвесторів 

поки що не таке велике, і, на жаль, поки не спостерігається тенденція до збільшення 

країн-інвесторів.  Саме тому Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»  визначає 

такий вектор руху як Програма залучення інвестицій, яка зможе дати необхідний 

поштовх Україні для виходу з кризи і формування сприятливого економічного 

розвитку [3]. 

Програмою передбачаються такі основні завдання: 

 формування привабливого інвестиційного іміджу  та створення 

ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення; 
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 створення організаційно-економічного і нормативно-правового 

механізму, спрямованого на прискорення процедур та підвищення ефективності 

заходів щодо залучення іноземних інвестицій в економіку країни; 

 підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про 

економічний потенціал країни та конкретні інвестиційні пропозиції, поширення 

інформації на державному та міжнародному рівнях; 

 моніторинг інформації щодо наявності вільних виробничих площ, 

приміщень, земельних ділянок, що можуть бути запропоновані потенційним 

інвесторам; 

 підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у напрямку надання професійних послуг інвесторам; 

 проведення та участь у заходах з налагодження нових зв’язків з 

інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з метою 

пропагування економічного потенціалу та інвестиційних проектів [4]. 

Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що 

інвестиційний клімат у нашій країні є не дуже сприятливим для іноземних 

інвесторів. В Україні є багато проблем, які не дають покращити цей показник. Саме 

тому нашій державі необхідно виконати декілька умов:  

• оновити систему державного регулювання;  

• покращити інвестиційний клімат України через подолання наслідків 

економічної та політичної криз, значне зменшення хабарництва, покращення бізнес-

клімату та стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 

• змінити правове законодавство у сфері іноземного інвестування; 

• підвищити показники суспільного благополуччя громадян України. 
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Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Буличева Наталія Анатоліївна 

 

Перехід до сталого розвитку, необхідність якого вже усвідомили країни світу, 

є дуже важливим і для нашої країни. Справа в тому, що для реалізації його 

принципів в Україні є всі підстави. На думку провідних фахівців нашої держави, 

криза економіки має бути використана для будівництва нової структури 

господарства на абсолютно нових принципах господарювання. 

Для умов України сталий розвиток може бути визначений як процес 

гармонізації продуктивних сил, забезпечення гарантованого задоволення принаймні 

мінімально необхідних потреб всіх членів суспільства за умови збереження й 

поетапного відтворення цілісності навколишнього середовища, забезпечення 

рівноваги між потенціалом природи і вимогами людей усіх поколінь. 

З урахуванням особливостей перехідного періоду, який переживає Україна, 

цілями сталого розвитку держави повинні стати: 



141 
 

1. Соціальна справедливість — встановлення гарантій рівності громадян перед 

законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, 

екологічного і соціального благополуччя. 

2. Економічне процвітання — забезпечення можливостей, мотивів і гарантій 

праці громадян, якості життя, функціонування ефективної економіки та 

раціонального споживання матеріальних ресурсів. 

3. Забезпечення високої якості стану навколишнього природного середовища 

— створення умов всім громадянам для життя в здоровому навколишньому 

середовищі з чистим повітрям, землею, водою, захист і відновлення біо 

різноманіття. 

4. Раціональне ресурсовикористання — створення системи гарантій 

раціонального використання всіх видів ресурсів на основі дотримання національних 

інтересів країни та збереження ресурсів для майбутніх поколінь. 

5. Демографічна стабільність — формування ефективної державної політики з 

метою збільшення тривалості життя і стабілізації чисельності населення України, 

надання всебічної підтримки молодим сім'ям, охорона материнства і дитинства. 

6. Міжнародне співробітництво — активна співпраця з усіма країнами і 

міжнародними організаціями з метою досягнення загальнопланетарної стабільності 

та злагоди. 

 Для реалізації завдань сталого розвитку необхідною є раціональність 

територіальної організації природокористування, що відповідає місцевим 

природним умовам та природно-ресурсному потенціалу території. Також важливою 

є паритетність використання природних ресурсів для сучасних і прийдешніх 

поколінь. Необхідно переорієнтувати та збалансувати галузеву і внутрігалузеву 

структури господарського комплексу у відповідності до нових соціальних і 

економічних умов. 

Виходячи з безумовного пріоритету розвитку людини, необхідності 

полегшення тягаря економічних реформ і водночас забезпечення їх підтримки з 

боку широких верств населення, держава повинна забезпечувати зайнятість 

працездатного населення та підтримувати непрацездатні верстви. Важливим є також 
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забезпечення безкоштовних базових медичних послуг та гарантування отримання 

безоплатної освіти. 

Зміни в соціально-економічній сфері та екології потребують реформування 

суспільно-політичної системи й адекватних інституційних перетворень, що 

покликані забезпечити соціальну стабільність держави. Одним з найближчих 

завдань у цій галузі є забезпечення прав і свобод громадян, що здійснюється в 

рамках формування відкритого суспільства. Таке суспільство покликане забезпечити 

посилення ролі основних груп населення в формуванні соціально-економічних 

перетворень за умови існування правової держави та ринкового господарства. 

Першочерговим завданням трансформації українського суспільства при 

переході до сталого розвитку є активізація найширших верств населення, їх творча 

участь у здійсненні реформ. Основним важелем виступає демократизація суспільних 

відносин, що є вагомим компонентом перехідного процесу. 

Перехід до сталого розвитку повинен відбуватися в рамках раціонального 

поєднання ефективного функціонування ринкової системи та державного 

регулювання економіки, шляхом координації дій у всіх сферах життя суспільства, 

переорієнтації суспільно-політичних відносин, соціальних, економічних, 

екологічних і політичних інститутів держави. 
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КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Півторак Вікторія Володимирівна, курсант 103 навчальної групи ННІ № 2 

Національної академії внутрішніх справ  

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Буличева Наталія Анатоліївна 

 

Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на початку 

третього тисячоліття. З одного боку, спостерігаються бурхливі темпи наукового і 

технічного прогресу, а з іншого виявляються тенденції до економічної стагнації і 

навіть спаду в регіонах світу. Поряд з вичерпанням деяких невідтворювальних 

природних ресурсів, труднощами їх відновлення і компенсуючої взаємозаміни, 

погіршується якість навколишнього середовища та економічний стан народів, що 

негативно впливає на розвиток світової економіки. Про це яскраво засвідчує 

зниження за останні роки темпів економічного зростання на земній кулі. 

Погіршується стан здоров’я людей в багатьох регіонах світу, знижується середня 

тривалість їх життя. Крім того, ресурси планети використовуються такими темпами, 

що через декілька поколінь люди вже не матимуть можливості користуватися ними. 

Сталий розвиток – це такий розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, але 

не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої власні 

потреби. Він включає два ключових поняття: 

- поняття потреб, зокрема потреб, необхідних для існування найбідніших 

верств населення, що повинні бути предметом першочергового пріоритету; 

- поняття обмежень, зумовлених станом технології й організацією суспільства, 

поєднаних зі спроможністю навколишнього середовища задовольняти нинішні і 

майбутні потреби. 

Отже, задачі економічного і соціального розвитку повинні бути визначені з 

урахуванням його сталості у всіх країнах – в економічно розвинутих або країнах, що 

розвиваються, у країнах із ринковою або плановою економікою. Конкретні підходи 

до його реалізації будуть, безумовно, різнитися, але вони повинні мати деякі 
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загальні принципові характеристики і виходити з консенсусу щодо основної 

концепції сталого розвитку і вписуватися в широку стратегію для його здійснення. 

Перехід до сталого розвитку, є дуже важливим і для нашої країни. Справа в 

тому, що для реалізації його принципів в Україні є всі підстави. І це не тільки 

суттєво деградоване природне середовище та високий рівень забруднення, але і 

кризовий стан економіки. Життя вимагає здійснення докорінних економічних, 

державно-правових та технологічних змін в промисловості та сільському 

господарстві, а також у світогляді суспільства. На думку провідних фахівців нашої 

держави, криза економіки має бути використана для будівництва нової структури 

господарства на абсолютно нових принципах господарювання. 

Для забезпечення належної роботи механізму реалізації переходу України до 

сталого розвитку необхідним є виконання його головних принципів: 

максимальна орієнтація на власні можливості, особливо природно-ресурсні 

умови, науково-технічний та інтелектуальний потенціал; 

використання програмно-цільового планування та розроблення щорічних 

програм, планів і прогнозів соціально-економічного розвитку з урахуванням вимог 

екологічної безпеки; 

поєднання державного впливу і ринкових регуляторів розвитку економіки.  

Для переходу на принципи сталого розвитку необхідними є економічні 

реформи, стратегічним напрямом яких має стати посилення їх соціально-екологічної 

спрямованості, що реалізується через вирішення наступних основних завдань: 

- покращання соціально-економічних та виробничих умов праці; 

- підвищення реальних доходів населення на базі державного регулювання 

заробітної плати та пенсійного забезпечення; 

- зростання освітнього і культурного рівня населення; 

- створення сприятливих умов для охорони здоров'я, материнства і дитинства. 

Важливою ознакою розвитку процесу демократизації в Україні є підвищення 

ролі неурядових організацій, які являють собою авангард подальшого руйнування 

монополізму в політиці, управлінні, соціальній та екологічній організації 

суспільства, формуванні держави відкритого демократичного типу. 
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Реалізація цілей сталого розвитку перш за все пов'язана з активною 

структурною політикою в сфері матеріального виробництва. Вона полягає в 

створенні високорозвиненого народногосподарського комплексу і відповідає 

вимогам ринкового господарства і екологічної безпеки. Екологічно орієнтована 

структурна політика держави має реалізовуватись через цільові комплексні 

програми. На їх базі потрібно досягти збалансування виробництва й споживання, а 

також видової, технологічної, галузевої, відтворювальної і територіальної структури 

продуктивних сил.  

Сталий розвиток потребує формування ефективного виробництва в поєднанні 

із зміною структур споживання, в першу чергу – в промисловості, аграрному 

секторі, енергетиці. Це дозволить забезпечити економічне зростання при 

одночасному зменшенні витрат енергії, сировини і відходів. 

Формуванню основ сталого розвитку сприятиме стабільне енерго- та 

ресурсозбереження. Воно виступає як передумова пожвавлення і піднесення 

розвитку промисловості, механізм для ефективного та економного використання 

палива й енергії.  

Для забезпечення поетапного переходу до сталого розвитку необхідно 

здійснити реформування законодавчо-правової бази на основі нової Конституції 

держави, прийняти цілий ряд законодавчих актів, що будуть основою для соціально-

економічних перетворень, обґрунтованого вирішення проблем народного 

господарства і збереження навколишнього середовища. 

Для послідовної реалізації в Україні процесу сталого розвитку указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку 

“Україна – 2020”, яка повинна забезпечити формування основ національної політики 

сталого розвитку та здійснення координації діяльності міністерств відомств, 

наукових та громадських організацій в цьому напрямі. 

Підсумовуючи розгляд особливостей переходу України на принципи сталого 

розвитку, то потрібно відзначити, що його визначальними рисами є: 

по-перше – переважно державне регулювання процесу сталого розвитку, 

максимальне використання власних можливостей економіки України, особливо її 
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природосировинних ресурсів, виробничого, науково-технічного та інтелектуального 

потенціалу; 

по-друге – врахування конкретної ситуації, в якій буде здійснюватись процес 

сталого розвитку, визначення пріоритетів і включення їх до плану на кожний рік 

відповідно до фінансових можливостей держави; 

по-третє – поєднання державного впливу з ринковими формами сталого 

розвитку, стимулювання якісних змін шляхом позачергового фінансування, 

кредитування, матеріально-технічного та валютного забезпечення, надання 

економічних пільг пріоритетам сталого розвитку. 

 

Список використаних джерел: 
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РЕФОРМА ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ 

 

Пачевська Валерія Ігорівна, студентка 3-го курсу факультету № 2 

Національної академії внутрішніх справ  

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

 

Система фінансування охорони здоров’я  в Україні збереглася ще за часів 

СРСР. Всі спроби реформування системи за часів незалежності, залишали 

збереження існуючої. Масштабних змін проведено не було. В ст. 49 Конституції 

України зазначено про безоплатність надання медичної допомоги, але законом обсяг 

цих гарантій є необмежений, і його неможливо покрити за рахунок публічних 

фінансів. Тому громадяни витрачають значні суми на оплату медичних послуг. 
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Також існуюча система не може захистити від катастрофічних витрат у випадку 

хвороби [1, с.1].   

Реформування фінансової система повинне відбутися в три етапи: початковий 

(2016-2017), етап запровадження (2017-2018), та етап інтеграції (2019-2020). 

Початковий етап включає визначення обсягу та структур Державного 

гарантованого пакету медичних послуг (прийнято необхідне законодавство для 

запровадження цього пакету). Постачальники медичних послуг готові до постачання 

послуг за контрактом( проведено автоматизацію закладів охорони здоров’я), 

визначено частку медичних коштів, які підлягають відшкодуванню. 

На другому етапі відбувається розробка бюджетної програми, розпочато 

підготовку системи єдиного реєстру пацієнтів, укладено договори про надання 

медичних послуг державним гуманітарним пакетам(ДГП), усі заклади які надають 

послуги ДГП будуть отримувати заробітну плату за новим механізмом.  

В третьому заключному етапі працює механізм стратегічних закупівель: 

замовлення послуг на основі запланованих об’ємів та встановлених тарифів за 

контрактами, працює система щорічного перегляду ДГП; завершено формування 

єдиного медичного простору для надання ДГП; залучено при ватних 

постачальників, широко залучений механізм медичного страхування [2, с. 65-77].   

Нова реформа в сфері охорони здоров’я - це практичні кроки, яких необхідно 

вжити протягом 2016-2020 років. Вона спрямована на вирішення головної проблеми 

фінансування охорони здоров’я, неефективності витрачення коштів, фінансової 

незахищеності людей у випадку хвороби, низьких доходів медичного персоналу. 

Гарний приклад з міжнародної практики, коли вирізняють три основні завдання: 

збір коштів на охорону здоров’я; їх об’єднання для найкращого покриття 

фінансових ризиків, пов’язаних з хворобою; та розподіл коштів( закупівля медичних 

послуг). Нова модель фінансування заснована на таких принципах: 

- фінансовий захист. Ніхто не повинен зазнавати катастрофічних витрат у 

випадку хвороби; 

- справедливий доступ до медичної допомоги ; 
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- чесність, відкритість та прозорість у прийняті рішень щодо розподілу 

бюджетних коштів на охорону здоров’я; 

- ефективність, збільшення результату. Кращі умови для пацієнтів, та 

гідна заробітна плата лікарям; 

Нажаль в Україні спостерігається неефективне фінансування не лише між 

розпорядниками бюджетних коштів, але й на рівні формуванні бюджетних програм. 

Новий перелік дасть змогу відмежувати  витрати на індивідуальні медичні послуги 

від послуг для населення в цілому. Пропонують запровадити 5 головних бюджетних 

програм: 

- державний гарантований пакет медичних послуг; 

- громадське здоров’я; 

- реабілітація та медико-соціальна допомога; 

- медична освіта, дослідження та підвищення кваліфікації; 

- адміністрування та інші витрати [3, с. 3-7].   

Тому підсумовуючи вище наведене можна зробити висновок, про те що 

Україна потребує реформи в сфері фінансування медичної сфери, адже ми країна, 

що прагне інтеграції до Європейського Союзу. Нам потрібно розвиватися і прагнути 

до ефективного управління та планування закладів охорони здоров’я в умовах 

ринкової економіки, врахування потреб, прав та інтересів пацієнта, зокрема 

залишати право на вільний вибір лікаря, забезпечення раціонального використання 

державних фінансів та зміцнення державної дисципліни, ефективне реагування на 

виникнення фінансових порушень.   
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Тімохина Анастасія Олександрівна, курсант 2-го курсу факультету №1 

навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ 

Науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

 

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", яку схвалено Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015 (далі - Стратегія) визначає мету, вектори 

руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, 

соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та 

розвитку України [3]. 

Програма енергоефективності належить до одного із чотирьох векторів, які 

забезпечують сталий розвиток держави, проведення структурних реформ та, як 

наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною 

економікою та з передовими інноваціями. 

 Оновлена редакція Енергетичної стратегії України на період до 2030р. була 

прийнята  КМ України 24 липня 2013р. і одразу була піддана ґрунтовній критиці. 

Провідні вітчизняні та іноземні експерти в галузі енергетики констатували, що цей 

документ більш схожий на набір оцінок галузевих сегментів енергетики, ніж на 

чітку комплексну стратегію, яка повинна містити не лише рекомендації, але і 

конкретні заходи (плани дій) та механізми їх впровадження [4]. 

Енергетична стратегія має бути документом, що спрямований на міжгалузеву 

кооперацію задля ефективного та надійного задоволення потреб національної 
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економіки та громадян необхідними видами енергії, а не носити винятково 

галузевий характер. Енергетичний комплекс України має пройти період 

трансформації, що обумовлено не тільки дією галузевих чинників, але й соціально-

економічними перетвореннями в країні з врахуванням фактору безпеки у зв’язку з 

зовнішньою військово-політичною агресією. 

Головна мета, розвитку енергетики на період до 2020р. – забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого 

використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 

технологій. Україна, яка є членом Європейського Енергетичного Співтовариства, 

підписала Угоду про асоціацію з ЄС, тому має проводити біпаралельний процес 

«реформи – інтеграція», який стане стратегічним орієнтиром діяльності як Уряду 

так і Верховної Ради України на п’ятирічний період. Суть цього процесу – реформи 

енергетичного сектору сприяють інтеграції в енергетичний простір ЄС, а інтеграція 

енергетичних мереж сприяє внутрішнім реформам [4]. 

Нова енергетична стратегія України до 2020 року (надалі за текстом – «НЕС 

2020») визначає план дій для досягнення конкретних цілей:  

 Формування енергоефективного суспільства;  

 Закладання міцного енергетичного фундаменту для сприяння розвитку 

конкурентної економіки;  

 Безпека та надійність постачання і транспортування енергетичних ресурсів;  

 Інтеграція в енергетичний простір ЄС, посилення глобальних зв’язків [4]. 

Виходячи з положень НЕС 2020, КМ України має підготувати рішення із 

визначення ролі органів виконавчої влади.  

Для кожної цілі НЕС 2020 визначається алгоритм її досягнення. Натомість слід 

відмітити, що для складних умов економічної трансформації, політичної 

турбулентності та воєнних дій не існує коректних прогнозних моделей, тому завдання 

НЕС 2020 – визначити дорожню карту розвитку енергетики та механізми досягнення 

поставлених цілей. Прогнозні показники, що визначені цим документом не 

претендують на незмінність – вони є орієнтирами. Тому передбачається їх коригування 

в залежності від сценаріїв соціально-економічного розвитку України [5]. 
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Веретеніна Анастасія Дмитрівна, студентка V курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

Фінансовий ринок займає чільне місце у фінансовій системі держав з 

ринковою економікою. Він забезпечує кругообіг фінансових ресурсів як 

специфічного товару між усіма сферами та ланками фінансової системи, що сприяє 

їх ефективному функціонуванню. 

Однак, фінансовий ринок може успішно розвиватися лише в умовах ринкової 

економіки, де існують різні форми власності, де має місце розвинена фінансова 
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інфраструктура, фінансовий ринок виділяється в окрему складову фінансової 

системи і виступає сферою забезпечення нормального функціонування фінансових 

відносин в суспільстві. 

Отже, з одного боку, фінансовий ринок виступає певною надбудовою, через 

яку координується діяльність фінансової системи в цілому. А з іншого боку, він є 

сполучною сферою, що забезпечує функціонування всіх інших сфер фінансової 

системи [1, с. 302]. 

У центрі сучасної світової конкуренції знаходиться боротьба за інвестиційні 

ресурси. Нині забезпечити зростання конкурентоспроможності без залучення 

крупних капіталів, фінансуючи проекти розвитку лише за рахунок власних засобів 

підприємств, неможливо. Багато вітчизняних компаній вже сьогодні поставлені 

перед необхідністю пошуку додаткових джерел фінансування інвестицій і 

реалізують програми залучення необхідних фінансових ресурсів на ринку капіталів. 

Сукупні національні накопичення, в першу чергу заощадження приватних 

господарств і колективні форми заощаджень у вигляді ресурсів, вкладених у 

пенсійні накопичувальні системи, передані в управління, вкладені в страхові 

продукти тощо, є тим джерелом, яке могло б істотною мірою забезпечити 

інвестиційне зростання економіки. 

Фінансовий ринок, будучи центром ухвалення найбільш ефективних 

інвестиційних рішень, здатний забезпечити мобілізацію цих накопичень та їх 

трансформацію в інвестиції. Крім цього, наявність розвинених національних 

фінансових інститутів, що користуються довірою, необхідна умова стійкого 

зростання внутрішніх заощаджень і їх ефективного використання в розвитку 

національної промисловості. Тільки у цьому випадку можна розраховувати на 

повноцінну інтеграцію вітчизняної економіки в світову економічну систему й 

ефективне залучення світового капіталу для динамічного економічного зростання. 

Слід підкреслити, що сучасний національний фінансовий ринок ще 

недостатньо розвинений. Разом з тим, він вже досяг того рівня розвитку, коли 

використання його можливостей може суттєво сприяти вирішенню ключових 

економічних проблем, зокрема: фінансування економічного зростання; підвищення 
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інвестиційної активності підприємств; забезпечення ефективного міжгалузевого 

руху капіталу; розвитку дрібного та середнього бізнесу за рахунок забезпечення 

венчурного фінансування. 

На тлі позитивних зрушень у розвитку фінансового ринку поступово 

накопичилися проблеми, які, по визнанню багатьох експертів, можуть стати 

перешкодою для подальшого нарощування інвестицій вітчизняного фінансового 

сектора в економіку і несуть в собі загрозу втрати нашою державою національного 

ринку капіталів. 

Зовні ці проблеми проявляються в тому, що найбільші вітчизняні компанії, як 

і держава в цілому, не розглядають національний фінансовий ринок як механізм 

залучення інвестиційних ресурсів, а багато середніх компаній взагалі не мають до 

нього доступу. Основним джерелом інвестицій українських компаній залишаються 

або власні кошти, або позики і первинні розміщення акцій на закордонних 

фінансових ринках. Відповідно, вітчизняний фінансовий ринок відчуває нестачу 

ліквідності по якісних активах, а також вузький із-за обмеженості попиту з боку 

стратегічних інвесторів, що робить його вельми нестійким. При цьому значні обсяги 

операцій з національними активами здійснюються на закордонних торгових 

майданчиках, куди йде основна частка акцій, що знаходяться у вільному обігу. 

Причини такої ситуації різнобічні. Водночас, серед них слід виділити 

технологічні, поведінкові та регуляторні. 

Певну роль зіграло відставання в розвитку національної інфраструктури 

фінансового ринку. В очах інвесторів – нерезидентів вітчизняний ринок акцій в 

основному залишається офшорним ринком, що використовує дорогу та нестандартну 

розрахунково-клірингову систему, ненадійну систему обліку прав власності на цінні 

папери. Звідси іноземні інвестори прагнуть до використання закордонних торгових 

систем для роботи з українськими паперами. З цією метою іноземні інвестиційні банки 

створили технологію виведення первинних розміщень акцій українських компаній на 

закордонні майданчики у формі депозитарних розписок. Хоча така схема обходиться 

вітчизняним емітентам і інвесторам значно дорожче, ніж розміщення локальних акцій, 
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вони йдуть на це, оскільки високий попит на іноземних майданчиках надає можливість 

отримати справедливу оцінку капіталізації компанії. 

Поведінкові чинники також грають значну роль. Не дивлячись на те, що 

ризики вітчизняної юрисдикції й обліку прав власності на цінні папери при купівлі 

депозитарних розписок не нижче, ніж при купівлі локальних акцій, організатори 

випусків пояснюють інвесторам, що, маючи справу з депозитарними розписками 

крупних міжнародних банків, вони краще захищені від цих ризиків. З іншого боку, 

із-за високої концентрації вітчизняного капіталу в рамках крупних промислово – 

фінансових груп спостерігається стійка тенденція інтернаціоналізації їх бізнесу, що 

супроводжується експортом національного капіталу з одночасним залученням 

міжнародного капіталу в інвестиційні проекти. 

Разом з тим, регулювання первинних розміщень було побудовано таким 

чином, що його проведення за визнаними у світі стандартами у національних 

торгових системах не визначено. Ряд об’єктивно необґрунтованих норм 

регулювання створювали додаткові транзакційні витрати для виходу компаній на 

ринок капіталів. Поки на вітчизняному фінансовому ринку не завершено створення 

ефективної системи законодавства, яка б забезпечувала належний рівень захисту 

прав інвесторів і клієнтів фінансових компаній і не створювала зайві бар’єри для 

виходу на вітчизняний ринок капіталу. 

Така ситуація у розвитку внутрішнього ринку цінних паперів може породити 

серйозні проблеми для інвестування в країні. Якщо нічого не зміниться, єдиною 

можливістю забезпечити достатню місткість ринку для цих інвестицій і їх прийнятну 

прибутковість стане дозвіл інвестувати істотну частину фінансових ресурсів поза 

межами країни. Управління активами стане прерогативою послуг пропонованих 

міжнародними інвестиційними банками для інвестування приватних накопичень в 

активи, що знаходяться в обігу поза межами нашої держави [2, с. 74-75]. 

Насамкінець зазначимо, що ринок колективних інвестицій також 

розвиватиметься з орієнтацією на закордонні торгівельні системи. У цілому такий 

сценарій розвитку означає, що повноцінне входження України у міжнародний ринок 

капіталів відбудеться не за рахунок розвитку національних інститутів фінансового 
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ринку, а шляхом аутсорсингу фінансових послуг, що надаються провідними 

світовими фінансовими інфраструктурами. 
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В економіці будь-якої країни постійно відбувається кругообіг фінансових 

ресурсів, суб’єктами якого є домашні господарства, підприємства, держава та різні 

фінансові інститути – посередники. 

Економіка не може функціонувати без відповідної фінансової системи, в якій 

важливу роль відіграє фінансовий ринок, де здійснюється обіг коштів (капіталу). 

Кожний господарюючий суб’єкт стоїть перед необхідністю вирішення двох 

ключових завдань: про джерела капіталу та його інвестування. Таким чином, усі 

суб’єкти господарювання виходять на фінансовий ринок, на якому шукають 

необхідні для себе грошові кошти чи отримують додатковий зиск від інвестування 

тимчасово вільних коштів [1, с. 7]. 

Сучасне розуміння природи фінансової системи не обмежується зведенням її 

до поверхневих форм акумуляції, розподілу та перерозподілу фінансових потоків. 

Фінансова система – це визначений інституціональний пристрій, що забезпечує 

трансформацію заощаджень в інвестиції та вибір напрямків їх наступного 

використання у продуктивному секторі економіки. Розподіл ресурсів здійснюється 
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через фінансові ринки та фінансові інститути, які виконують різні посередницькі 

послуги. Для сучасної ринкової економіки фінансовий ринок є “нервовим центром” 

економіки. Це надзвичайно складна структура з великою кількістю учасників – 

фінансових посередників, що оперують із різноманітними фінансовими 

інструментами та виконують широкий набір функцій по обслуговуванню й 

управлінню економічними процесами. 

Фінансові посередники, які взаємодіють на фінансовому ринку із 

господарськими суб’єктами, населенням і між собою, відіграють важливу роль у 

переміщенні коштів у рамках фінансової системи. По суті, їх роль зводиться до 

мобілізації невеликих, часто короткострокових заощаджень багатьох дрібних 

інвесторів і наступному довгостроковому інвестуванню накопичених коштів. 

Інституціональні реформи, що значною мірою вже здійснюються, не можуть 

вважатися завершеними без створення конкурентоздатного фінансового ринку, 

спроможного мобілізувати та надати економіці, що реформується інвестиційні 

ресурси для її розвитку. Стимулювання виробництва й інвестицій, структурна 

перебудова та підвищення ефективності економіки є визначальними чинниками 

становлення ринкової економіки. Беручи до уваги масштаб завдань, які необхідно 

буде розв’язати найближчими роками, Україна не повинна покладатися лише на 

бюджетну систему та банківський сектор для забезпечення фінансування і 

перебудови економіки. Звідси випливають два принципові висновки: 

1) необхідність активної та цілеспрямованої політики держави відносно розвитку 

ринку цінних паперів, формування моделі регулювання ринку, що буде адекватна 

конкретним умовам вітчизняної економіки, національним інтересам і традиціям; 

2) особлива актуальність для України – це розвиток ефективної та масштабної 

системи колективних інвесторів як ключового фінансового посередника між 

населенням і підприємствами. 

Варто наголосити, що створення конкурентних інститутів фінансової індустрії 

припускає реалізацію наступного комплексу заходів: вдосконалення обліково-

розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів, впровадження нових 

технологій; підвищення конкурентоспроможності бірж і торгових систем; 
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впровадження систем управління ризиками професійних учасників ринку; розвиток 

інфраструктури пенсійної реформи й інститутів колективних інвестицій; розвиток 

страхових інститутів. Крім цього, зниження регулятивних бар’єрів для виходу 

вітчизняних компаній на ринок капіталів і створення правових основ формування 

нових інструментів фінансового ринку припускає реалізацію наступного комплексу 

заходів: розвиток ринку похідних фінансових інструментів; розвиток новітніх 

інструментів фінансових активів і ринку іпотечних цінних паперів; ліквідація зайвих 

правових бар’єрів з метою зниження транзакційних витрат виходу українських 

компаній на національний ринок капіталу; підвищення ефективності системи вимог 

по розкриттю інформації; вирішення проблеми використання інсайдерської 

інформації і інсайдерської торгівлі; захист прав акціонерів на ринку злиття і 

поглинання та при реорганізації; вдосконалення корпоративного законодавства та 

розвиток принципів корпоративного управління; розвиток компенсаційних 

механізмів на фінансовому ринку [2, с. 87]. 

Наостанок наголосимо, що реформа системи регулювання на фінансовому 

ринку потребує розробки законодавства, що буде визначати повноваження, статус та 

систему ухвалення рішень органом, який уповноважений здійснювати регулювання, 

контроль на фінансовому ринку та надавати послуги його учасникам. 
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Головною функцією фінансового ринку є забезпечення процесу розподілу 

фінансових ресурсів в економіці та трансформація вільних коштів у позичковий 

капітал. Фінансовий ринок допомагає зустрітися продавцям і покупцям особливого 

товару – фінансових зобов’язань. На цьому ринку діють з однієї сторони, індивіди, 

компанії, державні органи, які мають вільні кошти і згодні передати їх користувачу 

(продавцеві), а з другої – суб’єкти, які потребують фінансових коштів і готові 

платити за їх використання (покупці). 

Будучи оптимальним розподільчим механізмом, фінансовий ринок створює 

умови для вільного міжгалузевого обігу капіталів, дозволяє перетворювати 

заощадження в робочі інвестиції, сприяє зниженню витрат, що виникають у процесі 

руху капіталу. 

Зауважимо, що дослідження які узагальнюють світовий досвід розвитку 

фінансових систем та їх роль у соціально-економічному розвитку національних 

економік, дозволили сформулювати цілий ряд аргументів на користь розвитку 

ефективного фінансового ринку з широким небанківським сектором, зокрема: існує 

тісний і стійкий зв’язок між рівнем розвитку фінансового ринку і довгостроковими 

темпами економічного розвитку; добре розвинений фінансовий ринок сприяє 

зростанню ефективності суспільного виробництва за рахунок підвищення 

ефективності розподілу капіталу в рамках національної економіки; розвиток 

фінансового ринку, і в першу чергу ринку акцій, сприяє підвищенню ефективності 

інвестиційних проектів, що реалізовуються в національній економіці, сприяє 

реалізації довгострокових проектів, що найбільшою мірою впливають на 

конкурентоспроможність національної економіки у далекому майбутньому; рівень 

розвитку фінансового ринку прямо впливає на вартість ресурсів для розвитку: чим 

більш розвинений фінансовий ринок, тим більш дешеві фінансові ресурси можуть 

приваблювати компанії; розвинений фінансовий ринок найбільш сильний вплив 

робить на розвиток високотехнологічних галузей і компаній, що забезпечують 

технологічне лідерство для національної економіки у світовому розподілі праці, він 

виступає як найбільш ефективний провідник інновацій у національній економіці; 

розвинений фінансовий ринок створює широке коло тих фінансових інструментів, 
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що полегшують завдання управління макроекономічною стабільністю; розвиток 

небанківського сектора фінансового ринку посилює здібність національної 

економіки до адаптації при зміні зовнішніх умов розвитку, що стає надзвичайно 

актуально в умовах сучасної глобалізації [1, с. 102]. 

Слід підкреслити, що найважливішою умовою досягнення мети 

конкурентного національного фінансового ринку виступає формування 

сприятливого інвестиційного клімату в країні. Під цим твердженням, перш за все, 

розуміють стабільні правила ведення підприємницької діяльності та прогнозованість 

регулювання і правозастосування. Створення сприятливого інвестиційного клімату, 

як наслідок, є комплексним завданням у вирішенні якого повинні брати участь усі 

органи державної влади та управління. 

Водночас, найбільш важливими напрямами державної політики по створенню 

сприятливого інвестиційного клімату в державі у середньостроковій перспективі 

повинні стати: забезпечення об’єктивності та неупередженості судової системи у 

справі захисту прав власності; боротьба із спробами використання державного 

апарату в цілях реалізації приватних інтересів в процесі економічної конкуренції; 

забезпечення прозорих правил дій силових структур у процесах їх взаємодії із 

господарюючими суб’єктами; неухильне виконання принципу не зниження рівня 

привабливості умов інвестування для всіх категорій інвесторів при розвитку 

законодавчої бази й ухваленні відомчих нормативно-правових актів. 

Критично важливою для створення сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні є довіра між сферою підприємництва та владою. Створення атмосфери 

довіри вимагає взаємних зусиль як з одного так і з іншого боку. З боку держави 

необхідно, перш за все, чітке формулювання національних цілей економічної 

політики та способів їх досягнення, ясних і зрозумілих для всіх учасників державно-

владних приписів. Україна повинно неухильно слідувати оголошеним принципам і 

цілям у правозастосовній практиці, а також у законодавчій діяльності та 

нормотворчості органів виконавчої влади. З боку підприємництва потрібне 

усвідомлення переваг від синхронної відмови від нецивілізованих форм ведення 

справи через ухвалення стандартів і взаємних угод в рамках асоціацій і 
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саморегульованих організацій з актуальних проблем, таких як відмова від 

напівлегальних схем оптимізації сплати податків, підкуп посадових осіб 

регуляторних органів тощо [2, с. 131-132]. 

Все це свідчить про те, що вітчизняний фінансовий ринок є ефективним 

механізмом залучення інвестицій, і подальше вдосконалення та розвиток цього 

механізму є особливо важливим для тих підприємств, які реалізують стратегії 

активного розвитку і мають потреби у залученні фінансових ресурсів, які 

забезпечують такий розвиток. Тому єдино вірним вибором державної стратегії у 

сучасних умовах є розвиток фінансового ринку, підвищення його ефективності та 

конкурентоспроможності. 
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З набуттям Україною незалежності економічні й соціальні перетворення, що 

відбуваються, зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, 

яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних 

втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими 

ризиковими обставинами. 
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У країнах із ринковою економікою система страхування сприяє економічній 

стабільності, зміцненню фінансової системи, активізації інвестиційних процесів і 

розв’язанню соціальних проблем. 

Страхування як об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки 

забезпечує надійні гарантії відновлення порушених майнових прав та інтересів у 

випадках втрат, заподіяних вогнем, стихійними лихами, техногенними аваріями, 

транспортними аваріями та іншими не передбачуваними обставинами. У той же час 

страхування не лише звільняє державу від витрат на відшкодування збитків при 

появі страхових подій, а й суттєво впливає на зміцнення фінансів держави, є 

ефективною формою накопичення коштів громадян і значним стабільним джерелом 

довгострокових інвестицій [1, с. 23]. 

Страхування – це галузь, яка досить швидко розвивається. Між тим, страховий 

ринок України має невикористані резерви щодо впливу страхування на підвищення 

рівня життя населення та становлення ринкової економіки. Створення привабливого 

та доступного для страхувальників ринку страхових послуг є головною метою 

розвитку страхового ринку України та інтеграції її до Європейського Союзу. 

Радикальні зміни, які необхідні Україні, щоб вийти на шлях економічного 

розвитку, неможливі без посилення уваги до інституту страхування. В сучасних 

умовах страхування набуває актуальності, як галузь цивільного права, тому що 

виступає методом захисту господарської діяльності від руйнівних стихійних сил і є 

засобом захисту від несприятливих змін ринкової кон’юнктури. Страхування 

охоплює всі сфери господарського життя і діяльності людини та суспільства, а тому 

перетворюється в загально-універсальний засіб страхового захисту інтересів 

фізичних і юридичних осіб. 

Розвиток ефективного страхового ринку України потребує розв’язання 

проблем, пов’язаних зі страхуванням життя, пенсійним, медичним страхуванням та 

страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів [2, с. 21]. 

Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні справляють: 

відсутність економічної стабільності; слабкий розвиток фондового ринку, що не дає 

змогу використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення 
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страхових резервів; відсутність вторинного ринку страхових послуг; низький рівень 

допоміжної інфраструктури страхового ринку; неналежний рівень інформації про стан 

і можливості страхового ринку; недовіри населення до страхування. 

Світовий досвід господарювання свідчить про те, що страхування за рахунок 

спеціально створених фондів достатньо ефективно регулює відтворювальний процес, 

забезпечуючи страховий захист товаровиробників, економічні інтереси держави та 

соціальні гарантії громадян. Воно послаблює залежність суспільного виробництва й 

окремої людини від непередбачуваних небажаних випадків і являє собою 

напрацьований суспільством механізм боротьби із порушеннями гармонії. Саме за 

допомогою страхування обмежуються і компенсуються матеріальні й нематеріальні 

збитки, пов’язані з погіршенням кон’юнктури ринку, неповерненням кредитів, 

невиконанням договірних зобов’язань та іншими негативними явищами та 

шахрайствами [3, с. 209]. 

Насамкінець слід зауважити, що наявність у чинному законодавстві України суттєвих 

прогалин стосовно регулювання правового становища учасників страхової діяльності – 

зумовлює потребу в дослідженні теоретичних питань страхової справи та розробці на цій 

основі наукового обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку законодавства України про 

страхову діяльність та стабільну взаємодію з іноземними страховиками. 

Інтеграція вітчизняного страхового ринку має враховувати інтереси і можливості 

всіх її учасників. Без удосконалення законодавства у сфері страхування, інтеграційні 

процеси на страховому ринку України будуть супроводжуватися значними, як 

фінансово, так і суто моральним збитками не тільки для страховиків, а саме головне – 

може зруйнувати хитку довіру страхувальників до самого поняття “страхування”, як 

дієвого механізму соціально-економічного захисту. 
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Реалії сьогодення свідчать, що корпоративне право України перебуває на 

одному із найскладніших етапів свого розвитку, який з впевненістю можна назвати 

кризовим. Аналізуючи дослідження сучасних науковців з цього приводу, можна 

визначити ряд причин, що зумовлюють таке явище. Зокрема, науковець Кібенко 

О.Р. виділяє наступні передумови. По-перше, такою причиною є відсутність єдиної 

правильної системи розвитку корпоративного законодавства та загальної 

методології. По-друге, має місце  неадаптоване запозичення досвіду європейських 

країн без ясного бачення мети регулювання та аналізу альтернативних моделей 

("калькування іноземних законів"). По-третє, фактором, що негативно впливає на 

корпоративні відносини є застарілі вимоги та приписи (моделі, правового 

регулювання запозичені ще із законодавства ХІХ сторіччя) [1, c.23].  

На нашу думку, окрім наведених вище, ключовим дестабілізуючим фактором 

є ігнорування сучасного досвіду правового регулювання, тенденцій докорінного 

реформування корпоративного права, які знаходять відображення у більшості 

провідних держав світу. 

Сьогодні нормативно-правовою базою функціонування корпоративного 

права в Україні є Господарський кодекс України [2], Закон України "Про 

господарські товариства" [3], Закон України "Про державну реєстрацію юридичних 
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осіб та фізичних осіб – підприємців" [4], Закон України «Про акціонерні 

товариства» [5] та інші. Проте слід визнати, що такий широкий спектр 

корпоративного законодавства України являє собою суперечливу сукупність 

правових норм, які безсистемно вміщені в наведених джерелах. 

Руйнівним є факт «штучного» походження більшості норм українського 

корпоративного права. Адже сучасне корпоративне право низки європейських країн 

можна розглядати як симбіоз накопиченого роками досвіду регулювання 

корпоративних відносин та системної судової практики, то норми українського 

корпоративного права були запозичені переважно із закордонних джерел.  

Тому, із вищесказаного випливає необхідність впровадження комплексного 

регулювання та стратегічного підходу. Сьогодні переважна більшість інститутів 

вітчизняного корпоративного права потребують всебічного переосмислення для 

визначення доцільності їх існування. При цьому має переслідуватися не тільки мета 

захисту інтересів учасників та кредиторів господарського товариства, суспільних та 

державних інтересів, але слід замислитись і над тим, наскільки вітчизняне 

корпоративне право слугує інтересам самого господарського товариства, чи створює 

воно сприятливі та ефективні форми для функціонування підприємницької 

організації та чи не містить непрацюючих норм, які, не виконуючи ніякої позитивної 

функції, лише створюють перешкоди на шляху ефективного ведення бізнесу і є 

джерелом додаткових витрат для товариства та його учасників. 

Відрадною в контексті розгляду питання корпоративного права в Україні є 

новина про видання Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна - 2020». Стратегія передбачає в рамках вектору розвитку проведення 

автентичної в своєму роді реформи корпоративного права [6]. 

Основними завданнями майбутньої реформи стали найбільш актуальні 

проблеми, що унеможливлюють нормальний розвиток корпоративних відносин, 

зокрема такі: 

 створення корпоративного права, спрямованого на формування ефективного 

та конкурентноспроможного бізнесу; 
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 створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних  

та комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин; 

 використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання 

корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень та заборон на 

здійснення певних дій); 

 створення чіткої градації типів суб’єктів господарювання та відповідна 

диференціація правового регулювання; 

 послаблення деяких правил та вимог корпоративного законодавства. 

Вважаю, що при проведенні реформи має бути здійснений комплексний 

моніторинг основних інститутів корпоративного права, не дивлячись на галузеву 

належність тих чи інших норм, з метою забезпечення максимальної ефективності 

законодавства. Для досягнення цієї цілі базовим орієнтиром при проведенні 

реформування має стати законодавство ЄС (поточне та перспективне). Проте 

потрібно враховувати й законодавчий досвід окремих країн (цікавим у цьому плані є 

законодавство Сполучених Штатів, Канади та Німеччини).  

Отже, викладене вище дозволяє дійти таких висновків: 

1. При проведенні реформи корпоративного права України слід враховувати 

не тільки діючі нормативні акти ЄС, а й загальні тенденції  та перспективи розвитку 

європейського корпоративного права. 

2. При реформуванні корпоративного законодавства України необхідно 

застосовувати загальні методологічні підходи та принципи, які запроваджуються у 

сучасному європейському праві, а саме: 

– значну диференціацію правового регулювання залежно від виду та розміру 

корпорації; 

– легалізацію використання сучасних інформаційних  та комунікаційних 

технологій учасниками корпоративних відносин (мережі Інтернет, електронної 

пошти тощо); 

– застосування механізму розкриття інформації як основного засобу 

регулювання правовідносин у сфері корпоративного управління; 
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Тому, хотілося б щоб Україна не випадала із загальноєвропейського руху і 

будувала своє корпоративне законодавство неупереджено, враховуючи як 

позитивний, так й негативний досвід держав-членів ЄС у цій сфері, а також 

сприймаючи найкращі традиції планування та проведення регуляторних реформ. 
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Сьогодні актуальним напрямком економічних реформ в Україні є створення 

сприятливого середовища для формування та розвитку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, які є одним із засобів розв’язання нагальних соціально-

економічних проблем. До здобутків малого та середнього бізнесу, аналізуючи 

дослідження сучасних науковців, належать: прискорення структурної перебудови 

економіки; забезпечення насиченості ринку товарами та послугами; створення 

конкурентного середовища; істотне поповнення місцевих бюджетів; створення 

додаткових робочих місць; вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є 

потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття; поліпшення 

загальних параметрів інвестиційного клімату; забезпечення ефективного 

використання місцевих сировинних ресурсів [1, с.38]. 

Нормативну основу діяльності малого та середнього бізнесу на сучасному 

етапі становить Глава 6 Господарського кодексу України [2] та Закон України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»  [3]. 

Конституцією  та галузевим законодавством України затверджено рівні права всіх 

форм власності та право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яку не 

заборонено законом. На це спрямовані заходи і практичні дії, пов’язані з 

реформуванням власності та створенням об’єктивних передумов для динамізації 

розвитку малого та середнього бізнесу. Цьому сприяла і проведена державою робота 

з роздержавлення та приватизації державного майна. 

На мою думку, важко переоцінити роль малого та середнього бізнесу, адже в 

сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів 

ефективніше вирішуватимуть проблеми саме суб’єкти господарювання - малі 

підприємства, які не потребують великого стартового капіталу і мають високу 

оборотність ресурсів. 

Проаналізувавши статистичні данні, можна стверджувати, що в Україні в 

малому і середньому підприємництві у 2015 році було зайнято 4,8 млн. осіб, що 

становить лише 25 відсотків економічно активного населення працездатного віку. 

При цьому в країнах Європейського Союзу такий показник становить більш як 50 

відсотків, а в Японії - близько 80 відсотків. У країнах Європейського Союзу малі і 
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середні підприємства створюють 50-70 відсотків внутрішнього валового продукту, в 

Україні такий показник майже в чотири рази нижчий. 

Вивчивши становище малого та середнього бізнесу на сьогодні в Україні 

доцільно окреслити коло недоліків у цій сфері, зокрема: 

 нерівномірність концентрації суб’єктів малого і середнього 

підприємництва за регіонами. Найбільша кількість зазначених суб’єктів у м. Києві, 

Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Київський та Львівській областях; 

 нерівномірність розподілу за видами економічної діяльності. У сфері 

торгівлі та послуг питома вага суб’єктів малого і середнього підприємництва 

становить 64,7 відсотка їх загальної кількості, сфері промисловості - 13 відсотків, 

сільського господарства - 13,1 відсотка, будівництва - 9,2 відсотка. 

Отже, стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про 

необхідність реалізації ефективної державної політики у відповідній сфері з 

урахуванням галузевих та регіональних особливостей, що знайшло своє 

відображення у «Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», затвердженій Указом 

Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року [4]. 

Програма розвитку малого та середнього бізнесу переслідує мету створення 

сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього 

підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом 

впровадження інноваційних технологій. 

Програмою  розвитку малого і середнього підприємництва передбачається 

вирішення проблем шляхом: 

 дерегуляції господарської діяльності, у тому числі в результаті: 

- спрощення порядку започаткування та припинення підприємницької 

діяльності; 

- удосконалення процедур ліцензування та отримання документів дозвільного 

характеру; 

 розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до отримання кредитних ресурсів, у тому числі в результаті: 

- розроблення та впровадження нових фінансових інструментів; 
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- надання гарантій та поруки за кредитами; 

 надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і 

середнього підприємництва; 

 гармонізації актів національного законодавства у сфері технічного 

регулювання, захисту прав інтелектуальної та промислової власності з 

міжнародними нормами і правилами. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна визначити позитивні сторони 

Програми розвитку малого та середнього бізнесу, які полягають у прискоренні 

розвитку та підвищенні конкурентоспроможності малого і середнього 

підприємництва на вітчизняному і світовому ринку; створенні сприятливих умов для 

розв’язання економічних і соціальних проблем; зменшення обсягів тіньового 

обороту у сфері малого і середнього підприємництва; збільшенні внеску малого і 

середнього підприємництва в національну економіку; активізації застосування 

фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів; забезпеченні пріоритетного 

розвитку малого і середнього підприємництва у сфері промисловості і врешті решт 

підвищення рівня зайнятості шляхом активного залучення молоді, сільського 

населення, жінок, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями до малого і 

середнього підприємництва. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ 

СИСТЕМ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ 

 

Биченко Євгенія Юріївна, студентка V курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Одним із завдань економічної інтеграції країн Європейського Союзу є 

формування єдиного страхового ринку. Метою його створення є забезпечення 

вільного просування страхових послуг, капіталу і страхових брокерів, що сприяє 

розвитку конкуренції та підвищенню ефективності роботи страховиків у єдиному 

економічному просторі. 

Однак процес формування спільного ринку в страховому секторі не може бути 

швидким за визначенням. Кожна країна має свою нормативно-правову основу 

страхової діяльності, систему страхового нагляду, які, незважаючи на спільні риси, 

мають безсумнівну національну специфіку. Розрізняються пропоновані страхові 

продукти, оподаткування, умови діяльності страховиків. 

Тому формування єдиного страхового ринку здійснюється поступово в двох 

напрямах: забезпечення вільної діяльності страховиків у всіх країнах Європейського 

Союзу та гармонізації страхового законодавства. Керівник і координатор цієї 

діяльності – Європейський комітет зі страхування, у якому представлені всі 

національні союзи й асоціації страховиків [1]. 

Страхові системи різних держав не функціонують незалежно одна від одної, а 

перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємодії. Проникнення капіталу з-за 

кордону та здійснення іноземного інвестування на вітчизняному страховому ринку, 

тісно пов’язані з розвитком світової економіки, міжнародних відносин щодо 

формування спільних стандартів страхового регулювання та транскордонного ринку 

страхових послуг [2, с. 295]. 

Одним із основних принципів міжнародного ринку страхування є принцип 

державного гарантування стабільності рівня виплат. При обов’язковому страхуванні 

обумовлюється мінімальний рівень виплат, прийнятий у світовій практиці. 
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Міжнародні нормативні акти проголошують рівноправність видів та форм 

страхування, дозволяючи працівникам самим визначати ступінь необхідності 

соціального захисту. Вони створюють необхідні правові та організаційні можливості 

для максимальної зацікавленості широкого кола осіб, забезпечуючи рівність усіх 

застрахованих щодо фінансування витрат та набуття прав і гарантій. На відміну від 

соціального страхування соціальна допомога надається не “за правом”, а “на розсуд” 

відповідних органів. Вона охоплює окремі види забезпечення, які неможливо 

здійснити за принципами страхування [3, с. 18]. 

Проте, незважаючи на те, що правовідносини в кожній державі регулюються 

залежно від системи джерел, яка склалась, для більшості страхових компаній світу 

характерні спільні ознаки – вони прагнуть функціонувати за загальноприйнятими 

законами. Тенденція до інтеграції страхової діяльності та зрощення капіталу 

призвела до утворення страхових корпорацій та конгломератів, що мають свої 

банки, інвестують кошти практично в усі галузі народного господарства. За 

сучасних умов ряд страхових компаній світу мають філії за кордоном, утворюють 

транснаціональні корпорації. 

Тож, страхові системи різних держав світу не функціонують ізольовано, їх 

страхове законодавство зазнає постійної взаємної інтеграції. Проникнення 

іноземного капіталу, глобалізаційні процеси в економіці, розвиток міжнародного 

співробітництва сприяють вдосконаленню національних законодавств про 

страхування [4, с. 40]. 

Слід зазначити, що нині склалися не найкращі умови для формування 

спільних стандартів страхового регулювання, створення транскордонного ринку 

страхових послуг в Україні. Тому для нашої держави першочерговим завданням є 

широкомасштабна правова реформа, спрямована на приведення національного 

законодавства у відповідність до світових норм. 
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ПОДАТКИ – ОДИН З ГОЛОВНИХ АТРИБУТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Гребенюк Олена Миколаївна, студентка V курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

Поширення процесів глобалізації у сфері бізнесу, промисловості та 

державного управління все більше впливає на процеси оподаткування в Україні. 

Нині податки є найважливішими правовими та фіскальними інструментами, за 

допомогою яких держава забезпечує себе необхідними ресурсами для фінансування 

найважливіших сфер суспільної діяльності (наука, освіта, оборона, охорона здоров’я 

та правопорядку тощо). 

Формування податкової системи (в історичному аспекті), розпочинається з 

VІІІ–ХІІ століття, з часів появи Київської держави – Русі. З того часу оподаткування 

постійно змінювалося та реформувалося. Після розпаду Радянського Союзу Україна 

стала на шлях самостійного державного розвитку, взявши курс на побудову 

ринкової економіки. Перші крокі до створення сучасної податкової системи були 

зроблені 1990 року, коли підприємництво в державі тільки-но почало 

зароджуватися. Найвагомішими джерелами доходів були і є податок на прибуток, 

ПДВ, податок з доходів громадян, акцизний податок тощо. 

З появою нових форм власності і методів господарювання стара податкова 

система перестала відповідати вимогам часу і не могла забезпечити потреби 

держави та громадян. Саме тому і виникла потреба у проведенні податкової 
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реформи в Україні, результатом якої було введення в дію з 1 січня поточного року 

Податкового кодексу України [1]. Зазначимо, що податки є дуже важливим засобом 

сприяння тим чи іншим стратегіям суспільного розвитку. Досвід минулого і сучасна 

практика різних країн переконують у цьому. Сплачені громадянами податки у 

різноманітних формах повертаються суспільству в цілому і окремим його членам, 

зокрема. В усі часи сплату податків вважали одним з головних обов’язків 

громадянина. Але цей обов’язок, у свою чергу, є платою державі за різноманітні 

послуги, надані нею кожному громадянинові, які він самотужки неспроможний собі 

забезпечити, а обійтися без них не може. 

Оскільки держава є інститутом загальносуспільного представництва, то й її 

невід’ємна складова – податки – мають загальносуспільну сутність. Ті чи інші 

потреби суспільства завжди визначали кількість і розміри податків та форми їх 

збирання. Виважена державна політика в економічній, податковій та соціальній 

сферах, а також її взаємоузгодженість – сприяють економічному розвиткові та 

соціально-політичній стабільності у суспільстві. Водночас, прорахунки у цих сферах 

лише ускладнюють соціально-економічну рівновагу в країні. І як чудово підкреслив 

французький філософ Шарль Монтеск’є: “Ніщо не потребує стільки мудрості та 

розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих забирають, і тієї, котру 

залишають їм” [2]. 

Оптимізація системи податкових надходжень та їх стабілізація – одне із 

основних проблемних завдань держави, а виважена оцінка та розробка правового 

регулювання податкових надходжень, становлять головні передумови її фіскальної 

та грошової політики. Неможливо ефективно керувати державними інститутами без 

належної організації контролю за збором податків. Саме тому податкова система 

країни є одним з основних об’єктів захисту держави. Податки як один із головних 

атрибутів ринкової економіки – відіграють у нашій державі все значимішу роль. 
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СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Діманова Дар’я Анатоліївна, студентка V курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності охоплює комплекс 

видів страхування, що забезпечують захист інтересів вітчизняних і закордонних 

учасників тих чи інших форм міжнародного співробітництва. Воно включає 

страхування експортно-імпортних вантажів, засобів транспорту, що їх перевозять 

(судна, літаки, автотранспорт тощо), вітчизняних майнових інтересів за кордоном, 

туризму й автотуризму, майнових інтересів іноземних фізичних і юридичних осіб у 

нашій країні, діяльності спільних підприємств, морське страхування, страхування 

зовнішньоторговельної діяльності. В залежності від змісту відповідних контрактів 

витрати по страхуванню може нести кожна зі сторін, яка обирає страхову компанію 

й умови страхування 1, с. 245. 

Зауважимо, що найпоширенішими страховими операціями у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності є страхування засобів водного транспорту, засобів 

повітряного транспорту, засобів наземного транспорту і вантажів, які перевозяться 

цими видами транспорту. 

Загалом, під транспортним страхуванням розуміється сукупність видів 

страхування від небезпек, що виникають на різних шляхах повідомлення, – морських, 

річкових, повітряних, сухопутних, змішаних. Об’єктами страхування можуть бути як 
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самі засоби транспорту, так і перевезені ними вантажі. Страхування вантажів часто 

називається карго, а страхування засобів транспорту – каско 2, с. 21. 

Морські перевезення є одним з найдешевших видів перевезень вантажів при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Перевезення вантажів морським 

шляхом супроводжується різними об’єктивними (принциповими) ризиками, які 

непідвласні людському контролю і знеособлені, а наслідки мають широкий 

масштаб. До цих ризиків відносять: землетрус, повені, цунамі, урагани, виверження 

вулканів та інші прояви стихійних сил природи. Війни, соціальні конфлікти і 

політичне втручання також входять до цього типу ризиків. 

Морське страхування включає: страхування суден, вантажів, фрахту, 

відповідальності судновласників. Юридичною базою для укладення договору 

морського страхування є Конституція України, цивільне і господарське 

законодавство, Кодекс торговельного мореплавства України та інші законні й 

підзаконні акти 3, с. 27. 

Торговельне мореплавство – це діяльність, пов’язана з використанням суден 

та перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, рибних та інших морських 

промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних, 

рятувальних операцій тощо. 

Об’єктом морського страхування може бути будь-який пов’язаний з 

мореплавством майновий інтерес, як-то: судно, зокрема і таке, що будується, 

вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і 

вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші види 

винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідальність 

судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком 

(перестрахування). 

Існує чотири типові види договору морського страхування: 

1. Страхування судна, як транспортного засобу, в основі якого бувають такі 

типові умови договорів: застереження RDC (running down clause); застереження про 

відповідальність перед третіми особами; застереження (free of particular average); 

застереження про загальну аварію; застереження про позови і трудові відносини; 
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застереження про “абандон”; поділ ризику між страховиком і страхувальником; 

договірні гарантії (застереження про мореплавство; застереження про девіацію; 

застереження про законність). 

2. Страхування одержання плати за фрахт власником судна. 

3. Страхування відповідальності товаровідправника або перевізника перед 

третіми особами. 

4. Страхування вантажу. 

В автострахуванні підлягають страхуванню на добровільних засадах засоби 

автотранспорту, перевезення вантажів, цивільна відповідальність власників засобу 

автотранспорту. Об’єктом страхування засобів автотранспорту є легкові, вантажні 

автомобілі, автобуси тощо. Відшкодовуються збитки, які спричинені втратою або 

пошкодженням застрахованих транспортних засобів внаслідок аварії, пожежі, 

вибуху, землетрусу, повені та інших стихійних явищ. 

До основних видів аварій відносяться: зіткнення, наїзд, перевертання. В обсяг 

відповідальності також входить крадіжка та інші протиправні дії третіх осіб. Не 

відшкодовуються збитки, які є причиною навмисних дій; водіння засобів транспорту 

особою, ідо не має посвідчення водія; від природного зносу засобів автотранспорту; 

військові дії та заходи, їх наслідки, страйки, конфіскації за розпорядженням влади тощо. 

У разі повної загибелі транспортного засобу відшкодування проводиться у 

межах страхової суми, але не різниця від дійсної вартості засобів транспорту на 

момент страхового випадку з урахуванням амортизації. 

У зв’язку з розширенням господарської діяльності автострахування набуло 

міжнародного масштабу. Міжнародна система страхування відома як “система 

Зеленої карти”, яка набрала чинності 1 січня 1953 року і отримала свого назву за 

кольором і формою страхового полісу. Країни, які належать до міжнародної системи 

страхування, прийняли па себе зобов’язання щодо визнання на території будь-якої з 

цих країн страхового полісу щодо страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів у міжнародному автомобільному сполученні. Основним 

елементом системи Зеленої карти є бюро країн-учасниць, які організують контроль 

за наявністю страхування при перетинанні кордону, а також вирішують разом зі 
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страховими компаніями питання врегулювання заявлених претензій за страховими 

випадками. Безпосередньо відшкодування за Зеленою картою проводять 

уповноважені страхові організації 4, с. 71. 

Юридичною базою для укладення договору авіаційного страхування є: 

Конституція України, цивільне і господарське законодавство, Повітряний кодекс 

України, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації” від 12 

жовтня 2002 року № 1535 та інші підзаконні акти. Крім цього, також чинна на 

сьогодні і Конвенція уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних та 

повітряних перевезень, яка була укладена 12 жовтня 1929 року у Варшаві (Польща). 

Світовий ринок насичений різними товарами. Тому експортери змушені 

використовувати різні методи підвищення конкурентоспроможності, у тому числі й 

поставку товарів на умовах комерційного кредиту, а це завжди пов’язано з ризиком 

неотримання платежу за поставлений товар. Для підвищення надійності у цьому 

випадку застосовуються експортні кредити, або “страхування дебіторської 

заборгованості”, “страхування делькредере”. Мета цього виду страхування – 

гарантувати експортерам своєчасність оплати за поставлену продукцію з боку 

іноземного контрагента. 
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ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СПІВПРАЦІ БАНКІВ ТА КОЛЕКТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ 

 

Карпова Юлія Миколаївна, студентка V курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Банки в останні роки виявили велику загрозу неповернення кредитів і часто не 

бажають самостійно вирішувати проблеми неплатежів, тому звертаються за 

допомогою до колекторських компаній. 

Так, колекторська компанія може діяти від імені банку на підставі договору 

доручення, комісії або надання послуг за певну винагороду. У такому випадку банк 

разом із наданням колектору права вчинити певні юридичні дії щодо стягнення з 

боржника заборгованості, передає колектору інформацію про клієнта-боржника. 

Необхідною передумовою вчинення впливу колекторами на позичальника є 

наявність інформації про останнього, його номери телефонів, адреси місця 

проживання та роботи. Згідно з частиною 6 ст. 23 Закону України “Про 

інформацію”, інформація про особу охороняється законом. До того ж ст. 1076 ЦК 

України встановлено, що банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за 

рахунком і відомостей про клієнта. Також ст. 32 Конституції України визначено, що 

ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

Статтею 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” встановлено, 

що банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, 

фінансово-економічний стан клієнтів тощо. Приватні особи та організації, які при 

виконанні своїх функцій або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано 

отримали конфіденційну інформацію, зобов’язані не розголошувати цю інформацію 

і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. 

Стаття 62 цього ж Закону містить порядок розкриття банківської таємниці, 

відповідно до якого інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається 

банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на 
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письмову вимогу суду або за рішенням суду; органам прокуратури, Служби безпеки 

України, Міністерства внутрішніх справ України та деяким іншим державним 

органам. Отже відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим 

клієнтам або їх представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної 

влади, їх посадовим і службовим особам такі відомості можуть бути надані 

виключно у випадках та в порядку, встановлених цим законом [1, с. 122]. 

Банки, намагаючись обійти всі вищевказані норми практикують зазначення в 

кредитному договорі пункту про можливість передачі інформації про позичальника 

третім особам для стягнення заборгованості у випадку її прострочення, це не дає 

права колектору, порушуючи норми чинного законодавства, втручатися у особисте 

та сімейне життя позичальника. 

Тут важливо зауважити, що інформацію про позичальників (обсяг боргу, 

відсоткова ставка, застава, персональні дані боржника) банк не має права 

розголошувати, оскільки такі дані вважаються таємницею [2, с. 74]. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному варто зазначити, що: 

по-перше, навіть якщо у кредитному договорі передбачений пункт щодо 

можливості передачі інформації про позичальника (з його згоди) третім особам для 

стягнення заборгованості у випадку її прострочення, банк не має права передавати 

інформацію колектору, тому, що це суперечить ст. 1076 Цивільного Кодексу та ст. 62 

Закону України “Про банки та банківську діяльність”. А отже, збирання, зберігання, 

використання та поширення особистої інформації про особу без її згоди є прямим 

порушенням чинного законодавства.  

Отже, якщо боржник добровільно не виконує зобов’язання перед банком або 

іншим кредитором – єдиною правовою можливістю для банку стягнути заборгованість 

є звернення до суду з відповідним позовом; 

по-друге, законодавчого врегулювання діяльності колекторських компаній в 

Україні не має. При цьому сучасна практика доводить, що робота колекторів з 

боржниками банків тісно межує з порушенням законодавства (ст. 182 – порушення 

недоторканності приватного життя, а також ст. 189 – вимагання Кримінального 

кодексу України). 
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ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Копань Тетяна Миколаївна, студентка V курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

У зв’язку із побудовою в Україні ринкової економічної системи, виникла 

необхідність у створенні розгалуженої системи банків для задоволення потреб 

населення, що почали здійснювати самостійну фінансово-господарську діяльність. 

Як наслідок з’явилася значна кількість банківських установ. 

Банківська система виникає не просто як механічне об’єднання окремих 

банківських установ, а будується за заздалегідь виробленою концепцією, в межах 

якої відводиться певне місце кожному виду банків і кожному окремому банку. 

Необхідність формування банківської системи як особливої структури, що діє 

в економіці країни, визначається двома основними групами причин: 

− пов’язані з необхідністю здійснення публічного нагляду та регулювання 

банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банківських 

установ із публічними інтересами − забезпечення стабільності національної валюти і 

стабільної роботи всіх фінансово-кредитних посередників; 

− пов’язані з функціонуванням грошового ринку, забезпеченням 

збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному його секторі. 

Для забезпечення цього завдання банківські установи повинні спиратися на значний 
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набір банківських інструментів, які повинні відповідати вимогам мобільності. У 

такому разі при виникненні необхідності банківські установи зможуть заповнити 

будь-який сектор ринку, яким би вузьким чи невигідним він не був. 

Таке розуміння надає можливість для висновку щодо подвійної мети 

діяльності банківських установ, які повинні керуватися у своїй діяльності не лише 

комерційними інтересами, а й вимогами системи, до якої вони включені. А оскільки 

банківська система є складовою національної економіки, то вимоги системи можуть 

отримати статус державної політики в сфері фінансової діяльності [1, с. 24]. 

На думку О.А. Костюченка, для ефективного функціонування банківська 

система країни повинна відповідати таким критеріям: 

− у країні має бути достатня кількість діючих банківських та кредитних 

установ. Систему слід розглядати як таку, що постійно розвивається і зазнає 

постійних якісних і кількісних змін; 

− система не повинна містити зайвих елементів. У цьому секторі економіки не 

має бути банківських установ, які не розпочали виконувати банківські операції у 

встановлений строк; 

− у країні діє центральний банк, який є основним координатором кредитних 

інститутів та ефективно виконує функції управління грошово-кредитними і 

фінансовими процесами в економіці; 

− поряд із центральним банком функціонують різні комерційні банки, які 

охоплюють усі сфери національної економіки та зовнішньоекономічні зв’язки, 

здійснюють широкий діапазон банківських операцій та надають фінансові послуги 

фізичним та юридичним особам; 

− у країні діють банки й фінансово-кредитні установи, які не обмежуються 

акумуляцією та розподілом коштів підприємств та організацій, а сприяють 

накопиченню капіталу, активно втручаються в усі сфери економіки; 

− банківська система є складовою більш широкої економічної системи 

держави. 
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За структурним підходом розрізняють одно- та дворівневі банківські системи. 

Однорівнева банківська система передбачає переважно горизонтальні зв’язки між 

банками, універсалізацію операцій і функцій. 

Дворівнева банківська система будується на взаємовідносинах між банківськими 

установами у двох площинах − по вертикалі та по горизонталі. По вертикалі − 

відносини підлеглості між центральним банком як керівним, управляючим та 

низовими ланками − комерційними банками; по горизонталі − відносини рівного 

партнерства між будь-яким низовими ланками. У дворівневій структурі банківській 

системі повинні чітко розрізнятися нормативно-регулюючі та контрольні функції 

центрального банку, з одного боку і функції комерційних банків − з іншого. Слід 

зауважити, що у більшості країн банківські системи дворівневі [2, с. 98]. 

Банківська система України дворівнева. Вона складається з Національного 

банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно 

до положень Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Банківські 

установи можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням 

вимог антимонопольного законодавства України. 

Для такої системи обов’язковими є наявність взаємозв’язку, внутрішньої 

взаємодії. Вищезазначені банківські установи та їх об’єднання є елементами 

системи. Так як банківська система є соціальною системою, то порядок взаємодії 

елементів цієї системи врегульований нормативно-правовими актами [3, с. 34]. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Король Катерина Олександрівна, студентка V курсу Черкаського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Значення фінансового ринку, як механізму мобілізації інвестиційних ресурсів, 

зростає пропорційно якісним зрушенням у розвитку самого ринку – правових, 

інфраструктурних тощо. Найважливіше значення, у зв’язку з цим, має політика 

щодо розвитку і заохочення опосередкованих форм володіння цінними паперами. 

При цьому важливо враховувати той факт, що поява самих колективних інвесторів 

як активних учасників інвестиційного ринку пов’язана з досягненням фінансовим 

ринком визначеного рівня розвитку й організації. Колективні інвестори ефективно 

виконують завдання консолідації коштів дрібних інвесторів, забезпечення 

професійного управління активами, диверсифікації ризику в умовах відносного 

розвитку інвестиційного ринку. 

Найбільш фундаментальним завданням, яке повинен виконувати 

інвестиційний ринок, є, насамперед, забезпечення гнучкого міжгалузевого 

перерозподілу інвестиційних ресурсів, максимально можливого залучення 

національних та іноземних інвестицій у вітчизняні підприємства, формування 

необхідних умов для стимулювання накопичень і трансформації заощаджень в 

інвестиції. Поки ця основна функція ринку інвестиційних ресурсів – акумуляція 

коштів інвесторів і забезпечення підприємствам доступу до капіталів на 

інвестування – майже не працює, тому що в значній мірі ринок обслуговує процес 

перерозподілу власності після приватизації та спекулятивні вкладення в цінні 

папери. Водночас це – ринок, що швидко зростає, на якому з’являються нові 

фінансові інструменти, зростає ліквідність, продовжується процес формування 

інституціональної та інформаційної інфраструктури [1, с. 134]. 

Фінансовий ринок в ідеалі повинен відігравати в економіці роль свого роду 

“трансмісії”, що діє по замкнутому ланцюгу: заощадження – інвестиції – економічне 

зростання – заощадження. Збій на одній із цих ділянок призводить до зривів у 
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функціонуванні базових економічних механізмів відтворення. Стартовою точкою 

розгортання інвестиційного процесу є заощадження, обсяг та напрямки розміщення 

яких визначають основні контури всього інвестиційного процесу. Це особливо 

характерно для економік, які знаходяться на циклічній стадії депресії і виходу з неї. 

Мобілізація внутрішніх інвестиційних ресурсів є першочерговою проблемою, 

тому що наявні накопичення громадян України створюють настільки значний 

потенційний шар інвесторів, що мобілізація хоча б частини цих коштів дозволила б, 

у тому числі через розвиток ринку капіталів, здійснити реструктуризацію багатьох 

вітчизняних підприємств. Зростання внутрішніх інвестицій у країні, як “індикатора 

інвестиційної стабільності”, у свою чергу, безумовно, важливий показник і для 

залучення коштів іноземних інвесторів. Світова практика доводить, що розрахунок 

винятково на залучення іноземних інвестицій виявляється невиправданим. 

У сучасних умовах нашій країні необхідно розвивати всі форми колективного 

інвестування. Від цього виграє все населення, оскільки з допомогою форм 

колективного інвестування збільшиться залучення інвестицій в економіку країни, 

що створить умови для її економічного зростання. Як наслідок, зростуть податкові 

надходження, поліпшиться фінансування соціальних програм та утримання 

бюджетних організацій тощо. Збільшиться попит на державні цінні папери при 

одночасному зниженні ціни запозичення. Крім того, розширяться можливості 

громадян зберігати та збільшувати свої заощадження. На економічному розвитку 

країни повинно позитивно позначитись і загострення конкурентної боротьби 

колективних інвесторів та комерційних банків за гроші населення: фінансові 

ресурси стануть більш доступні підприємствам [2, с. 39]. 

Для того щоб усі ці можливості колективних інвестицій повною мірою 

реалізувалися в Україні, насамперед, необхідно, щоб поліпшилось загальне 

соціально-економічне становище у державі та стан фінансового ринку. Також 

потрібно вирішити проблему подвійного оподатковування. 

На сьогодні, широкі маси населення України не мають коштів для участі у 

спільному інвестуванні та психологічно не готові до цього. Окремі потенційні 

інвестори скоріше схильні до стратегічних інвестицій. На цей час у державі 
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соціальні та макроекономічні умови не можна вважати сприятливими для розвитку 

спільного інвестування [3, с. 105]. 
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Кузьмич Олена Ігорівна, здобувач вищої освіти ступеня магістра навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Неймовірної важливості в умовах євроінтеграції та розбудови сучасної 

держави набуло питання реформування економіки. Актуальність дослідження даної 

проблематики все більше і більше знаходить своє відображення у працях сучасних 

науковців. Дану проблему аналізу і стану економіки України досліджували такі 

економісти, як М. Єрмоленко, В.Гайдук, В. Мунтіян та інші зарубіжні фахівці такі 

як американський вчений Дж. Кенан та Х. Моргентау. Головне завдання у 

досягненні економічної стабільності країни вони вбачали у зміцнені 

конкурентоспроможності національного виробництва, дотриманні торговельних 

переваг, забезпеченні переваг національної економіки на світових ринках, а також 

захисті інтересів держави у технологічних сферах. Але в умовах світової 

економічної кризи проблема реформування економіки Україна потребує подальшого 

аналізу, дослідження та вдосконалення. 



186 
 

Серед комплексу причин, що зумовлюють кризові процеси в економіці 

України, однією з ключових є неефективна діяльність органів державної влади, що 

опікуються економічною сферою. Необхідно визнати, що господарський комплекс в 

Україні незалежно від форм власності його окремих складових, функціонує в 

умовах відсутності в державі чітко обґрунтованої економічної стратегії. Дії уряду та 

інших інститутів державного управління в економічній сфері майже завжди 

викликані необхідністю термінового реагування на поточні виклики, подолання 

«локальних криз» [1,177-185]. 

В Україні триває політичне протистояння, країна перебуває у перманентному 

виборчому процесі. За таких обставин, уряд не лише позбавлений можливості 

підготувати хоча б середньострокову Програму дій, але й змушений постійно 

ініціювати популістські заходи з метою завоювання прихильності електорату.  На 

наш погляд, проблему загальної неефективності економічної політики в Україні слід 

розглянути через призму сукупності взаємопов’язаних об’єктивних та суб’єктивних 

чинників: 

 недосконалість системи державного управління, як інституту; 

 невідповідність чинної законодавчої бази нагальним потребам 

національної економіки й новим геополітичним та геоекономічним викликам; 

 непрозора структура власності, як симбіоз державних, приватних та 

корпоративних інтересів; 

 світова фінансова криза, що несе нові геополітичні та геоекономічні 

виклики; 

 відсутність довгострокової економічної стратегії, а також необхідність її 

реалізації. 

Проте необхідно відзначити, що діюча в Україні законодавча база в соціально-

економічній та фінансовій сферах значною мірою була адаптована відповідно до умов 

вступу держави до Світової організації торгівлі. Фінансову кризу необхідно 

розглядати, як фактор, що може призвести до руйнації господарського комплексу в 

Україні, навіть без огляду на вищенаведені суто вітчизняні проблеми. Державна 

фінансова криза реформування економічного простору України потребує принципово 
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нових радикальних заходів економічного регулювання. Це стосується, насамперед, 

посилення державного контролю за фінансовою системою неринковими методами  та 

оперативної підтримки реального сектору економіки [3, № 5]. 

Уряди більшості держав розробляють власні антикризові програми з огляду на 

структурні особливості національних економік, саме тому ми вважаємо, що доречно 

було б звернутися до міжнародного досвіду. Необхідні нові акценти реалізації 

економічної політики, серед яких першочерговими  мають бути наступні: 

 Державний контроль над фінансовою системою неринковими методами  

регулювання. 

 Оперативна підтримка реального сектору економіки шляхом обмеження 

імпорту споживчих товарів, протекціоністських заходів для експортерів, підтримки 

імпортозаміщення та високотехнологічних виробництв підприємств з великою 

доданою вартістю продукції, й зокрема ОПК. 

 Заходи щодо пожвавлення внутрішнього споживчого ринку. 

Глобальна фінансова криза не залишає інших альтернатив забезпечення 

економічної стабільності України, крім термінового формування загальнодержавної 

антикризової Програми, що орієнтується на підтримку реального сектору 

національної економіки та забезпечення прийнятого рівня життя народу України. 

Граничною умовою успішної реалізації комплексу антикризових заходів, стратегії 

розвитку економіки є стабілізація політичної ситуації в державі, консолідація зусиль 

усіх власних інститутів, без огляду на партійні чи ідеологічні розбіжності [2,81-83]. 
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МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД, ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Тютюнник Я.В., здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 

«Правознавство» ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Міжнародні організації грають усе більш помітну роль у світовій економіці. 

Їхня діяльність дозволяє внести необхідний регулюючий фактор і визначену 

стабільність у функціонуванні валютно-розрахункових відносин між країнами. 

Зростає значення міжнародних валютно-фінансових і кредитних організацій у сфері 

вивчення, аналізу й узагальнення інформації про тенденції розвитку і вироблення 

рекомендацій з найважливіших проблем світового господарства. 

Співробітництво України і Міжнародним валютним фондом є досить 

актуальним у наш час, і не лише тому, що Міжнародний валютний фонд – це 

додаткове фінансування, але і по причині нових урядових змін, які призводять до 

радикальних перебудов в економіці і бюджеті для покращення фінансового 

становища України у світовому масштабі. 

Вступ України до МВФ відкрив значні можливості отримання ресурсів для 

структурної перебудови економіки і подальшого розвитку ринкових відносин, так як 

співробітництво з МВФ є позитивним сигналом для інших зовнішніх інвесторів. 

Фонд здійснює співробітництво з Україною у фінансових та нефінансових 

формах [1., с.323]. Правовідносини України з МВФ при кожній формі 

співробітництва їх правовідносини мають свої характерні особливості. 

До фінансових форм співробітництва, зокрема, належать: сплата Україною 

своєї квоти у статутний капітал МВФ при прийнятті її до членів цієї організації; 

сплата Україною своєї квоти у статутний капітал МВФ при винесенні Фондом 

рішення про збільшення розміру статутного капіталу за ініціативою Ради керуючих 

Фонду; сплата Україною своєї квоти при винесенні рішення Фондом про збільшення 

її квоти у статутному капіталі за ініціативою України; надання Фондом кредитів 

Україні для здійснення стабілізаційних програм та «скорочення строків і масштабів 
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дефіциту платіжного балансу» [2, с.255]; сплата Україною відсотків за користування 

кредитами та погашення основної суми кредиту.  

До нефінансових форм співробітництва України з МВФ належать: участь  

України в управлінні МВФ та прийнятті ним рішень; надання Україною Фонду 

статистичної інформації про економіку, платіжний баланс, грошовий обіг, іноземні 

інвестиції та інші показники; Проведення Фондом макроекономічних і галузевих 

досліджень в Україні, прийняття представників МВФ для вивчення на місці стану 

економіки і макроекономічної політики; надання Фондом технічної допомоги 

Україні, розробка рекомендацій МВФ, що стосуються макроекономічних і 

внутрішньогалузевих перетворень в Україні; поширення світового досвіду 

регулювання валютно- фінансових відносин на відносини всередині України; 

використання Україною спеціальних центрів навчання, організованих Фондом разом 

з іншими міжнародними фінансовими організаціями (Інститут економічного 

розвитку, Об’єднаний Віденський інститут та інші заклади) [3, с.25]. 

Україна в правовідносинах з МВФ не має будь-яких преференцій. До України 

ставлення Фонду, як до типового позичальника. У глобальній економічній системі 

вона буде залишатися на тому місці, яке їй визначать економічно розвинуті країни, а 

проведуть в життя міжнародні організації [4, с.13]. 

Отже, співпраця України з Міжнародним валютним фондом може принести 

користь економіці країни, але при цьому присутні й деякі ризики. Продовження 

співпраці з МВФ має стати гарантією проведення структурних реформ в українській 

економіці. Другий позитивний момент – внутрішня і зовнішня стабільність, підтримка 

курсу, покриття дефіциту бюджету. Разом із тим, робота програми МВФ означає 

можливість появи ризиків, зокрема кошти від МВФ можуть бути витрачені не на 

структурні реформи. Другим ризиком є збільшення державного боргу, що в свою чергу 

може призвести до нездатності уряду його обслуговування і загрозу дефолту. 
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ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ 

РОЗБУДОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 

 

Носенко Максим Сергійович, студент V курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у державі вітчизняний ринок 

цінних паперів поки що знаходиться на стадії свого формування. На його розвиток 

та становлення впливають такі негативні фактори: 

 кризовий стан української економіки; 

 відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази 

функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому (як 

приклад можна згадати ситуацію, що склалася з трастами та іншими фінансовими 

посередниками); 

 недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів; 

 нерозвиненість первинного ринку цінних паперів; 

 незначна кількість операцій із похідними цінних паперів; 

 відсутність гарантій по операціях з цінними паперами; 

 недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на 

фондовому ринку; 
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 низька купівельна спроможність населення, що заважає появі масового 

приватного інвестора; 

 відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень 

населення, в тому числі й у цінних паперах. 

Слід зауважити, що недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, 

що регулює фондовий ринок, недоліки в системі державного регулювання та 

контролю цієї сфери, а також прогалини у кримінальному та адміністративному 

законодавствах, спричиняють значні збитки інвесторам (фізичним та юридичним 

особам), які вкладають кошти у підприємницьку діяльність, а також державі, 

підриваючи її економічну безпеку [1, с. 17]. 

Суттєвою проблемою на ринку цінних паперів сьогодні є неналежне 

корпоративне управління. На даний час в державі зафіксовані непоодинокі випадки, 

коли інвестори не мають впевненості, що їх права будуть захищені. Відсутність 

впевненості означає, що Україна буде не в змозі залучати іноземні інвестиції, які так 

необхідні. Як наслідок, торгівля акціями вітчизняних підприємств буде йти по 

занижених цінах, завдаючи шкоди всім інвесторам та перешкоджаючи можливості 

цих підприємств залучати капітал в повному обсязі. 

Центром цієї проблеми є те, що чинне законодавство дозволяє посадовим особам 

акціонерних товариств або акціонерам, що володіють значними пакетами акцій, 

завдавати шкоди акціонерам, які не володіють значними пакетами акцій, а також 

кредиторам, які інвестували свій капітал. Керівництво акціонерного товариства може 

незаконно здійснити вторинну емісію акцій і продавати ці акції за цінами нижче 

ринкових без пропонування акціонерам переважного права на купівлю акцій. 

Необхідно внести зміни та доповнення до чинного законодавства, згідно з 

якими інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній не мають права 

купувати та продавати цінні папери керуючому активами, торговцю цінними 

паперами (які надають послуги фонду), зберігачу чи будь-якій афілійованій особі 

без дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Необхідно, 

щоб законом або підзаконним актом було передбачено, що керуючий активами, 

інвестиційного фонду або інвестиційної компанії, зберігач чи будь-яка афілійована 
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особа не може отримувати плату або винагороду за послуги без письмового дозволу 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Необхідно також внести 

чітке визначення терміну “афілійовані особи” [2, 74-75]. 

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку могла б 

вимагати, щоб торговці цінними паперами, які є інвестиційними компаніями або 

інвестиційними керуючими інвестиційних фондів, вказували у щоквартальних довідках 

про укладені та виконані угоди купівлі-продажу цінних паперів, які здійснювались від 

імені інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Павлова Ірина Олександрівна, студентка V курсу Кіровоградського 

відділення навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх 

справ 

 

Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного 

страхового ринку свідчить про численні недоліки та певні позитивні зрушення, що 

притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи 

страхування. Подальший динамічний розвиток ринку страхових послуг гальмується 

із-за недосконалості податкового законодавства, неузгодженості господарського та 

страхового законодавства, нестабільності фінансового середовища господарюючих 

суб’єктів та населення, слабкості стимулів у розвитку ринку страхування тощо. 
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Актуальність питання щодо розвитку страхового ринку України ґрунтується на: 

‒ необхідності розробки ефективної державної політики у галузі страхування; 

‒ зміцненні ринкових засад діяльності страховиків та використанні державою 

переважно непрямих методів впливу на процеси, що відбуваються в сфері 

страхування; 

‒ удосконаленні нормативно-правової бази та запровадженні міжнародних 

принципів і стандартів державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю 

[1, с. 116]. 

Стратегічні завдання щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

страховиків мають бути спрямовані на створення стабільного страхового ринку, 

здатного конкурувати в умовах консолідації фінансових ринків та забезпечувати 

Україні гідне місце у світовому та європейському поділі праці. При цьому важливим 

є створення умов для розширення спектру страхових послуг, сприяння концентрації 

страхового ринку. 

Удосконалення системи правового забезпечення розвитку страхового ринку та 

державного регулювання і нагляду за діяльністю учасників ринку страхування має 

створити конкурентне середовище та рівні умови діяльності страховиків, що 

сприятиме підвищенню якості страхових послуг, зниженню їх вартості та 

збільшенню їх кількісного асортименту. 

Одними з пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку є подальший 

розвиток особистого страхування, довгострокового страхування життя, участь 

страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, а також 

запровадження обов’язкового медичного страхування. Це сприятиме підвищенню 

ролі приватного сектора в соціальних програмах та зменшенню відповідних 

видатків державного бюджету [2, с. 154]. 

Удосконалення правового, організаційного та ресурсного забезпечення 

діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків 

фінансових послуг спрямоване на посилення державного регулювання і нагляду за 

страховою діяльності. 
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Держава має удосконалювати нормативно-правову базу щодо регулювання і 

нагляду за учасниками страхового ринку з метою захисту інтересів споживачів 

страхових послуг за такими напрямами: 

‒ зміна стратегії уповноваженого органу від встановлення формальних 

обмежень і регламентації до пруденційного нагляду; 

‒ попередження неплатоспроможності (банкрутства) страховиків; 

‒ впровадження новітніх інформаційних технологій з управління страховою 

діяльністю та звітності учасників страхового ринку в електронній формі; 

‒ удосконалення нормативно-правової бази з регулювання та нагляду за 

формуванням і розміщенням страхових резервів; 

‒ розвиток систем внутрішнього контролю страховиків та сприяння 

становленню прозорої системи корпоративного управління; 

‒ запровадження консолідованого нагляду за діяльністю страховиків, що 

входять до фінансово-промислових груп; 

‒ формування сприятливих умов для розвитку страхового посередництва 

[3, с. 78-79]. 

Вищезазначене свідчить про відсутність цілеспрямованої державної політики 

у сфері страхування та безсистемність розвитку вітчизняного страхового ринку.  

Український ринок страхових послуг ще не відіграє належної ролі в забезпеченні 

страхового захисту громадян та суб’єктів господарювання. І до нині чітко не 

визначені місце та роль системи страхування в життєдіяльності суспільства. 

Страхова культура переважної більшості населення та господарюючих суб’єктів 

перебуває в зародковому стані. Ця ситуація вимагає від держави системних, 

спрямованих на довгострокову перспективу та, водночас, конкретних дій щодо 

активізації подальшого розвиту страхового ринку України. 
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РЕЙДЕРСЬКІ ЗАХОПЛЕННЯ: ГРУПИ ЗЛОЧИНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Сіранчук Маргарита Ігорівна, студентка 3-КМЖТ курсу Житомирського 

відділення ННІ №4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Наприкінці XX сторіччя на пострадянському просторі з’явився новий вид 

правопорушень у сфері власності, який отримав назву рейдерство. Спочатку це було 

вимагання (іншими словами – рекет) чужої власності, приватної чи комунальної, 

організованими злочинними групами, їх лідерами і кримінальними авторитетами. 

Пізніше стався масовий перехід підприємств, організацій та установ із державної, 

комунальної власності у приватну, під егідою так званої приватизації. Здебільшого 

приватизація багатьох об’єктів проводилася недостатньо прозоро, а в окремих 

випадках – із порушенням законодавства. Ці процеси супроводжувалися розвитком 

корупційних зв’язків і формували організовану злочинність.  

В Україні рейдерство – це подальший перепродаж активів підприємств, 

спрямований, у першу чергу, на власне збагачення рейдерів. Фактично відбувається 

корупційний переділ власності, а не процес економічної оптимізації. Крім цього, 

рейдерство суттєво підриває економічну безпеку держави, негативно впливає на 

міжнародний імідж країни, що, звичайно, знижує її інвестиційну привабливість.  

Як ось наприклад справа по підприємству «Чумаки»  міжнародної  

інвестиційної  групи  «Юнісон»  у  грудні 2014  року  призвів  до  відмови  від  вже  

прийнятого  рішення  про  інвестиції  у розмірі  30  млн.  євро  на  2015  рік.  В  

результаті,  бюджет  не  отримає  податки, сотні  людей  втратили  місце  роботи  у  
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сільській  місцевості,  а  пайщики  не отримають за ринковою вартістю орендну 

плату за оброблені земельні ділянки.  

Крім  цього,  даний  інвестор  на  початку  2015  року  проводить  негативну 

інформаційну  кампанію  в  ЄС  щодо  небезпечності  інвестування  в  економіку 

України [6]. 

Про рівень рейдерства в Україні та його вражаючі масштаби свідчать такі 

факти: 

— в Україні діє щонайменше 40 — 50 спеціалізованих рейдерських груп, які 

складаються з досвідчених юристів та економістів; 

— рейдерство набуло в Україні системного характеру. Кількість захоплень 

сягає 3 000 на рік; 

— результативність рейдерських атак — понад 90 %; 

— за експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без 

приватизації) становить понад 3 млрд дол. США; 

— середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні, за експертними 

оцінками, становить близько 1000%; 

— українське рейдерство має відчутний кримінальний складник: протиправні 

дії чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди — навіть співробітників 

правоохоронної системи тощо. 

До замовлення та іноді організації рейдерських дій, що призводять до 

перерозподілу власності, вдаються окремі потужні промислово-фінансові групи 

України. Зокрема, в рамках експертного опитування «Центру дослідження 

корпоративних відносин» бізнес-групу «Приват» назвали найбільшим українським 

рейдером 100% експертів, групу «Фінанси та кредит» — 54,6%, «Альфа-Груп» — 45,5%. 

Складністю аналізу стану рейдерства в Україні є відсутність достовірних 

статистичних даних. Викликано це тим, що рейдерство не передбачено законодавчо, 

зокрема не передбачене у Кримінальному кодексі України, як злочин. З огляду на це 

фахівці Головного слідчого управління МВС України та Національної академії 

внутрішніх справ виокремили три групи злочинів, пов’язаних з рейдерством. 
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Перша група. Злочини, спрямовані на порушення прав законних власників і 

захоплення підприємств шляхом застосування насильства: заподіяння тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості (ст. 121–123 КК України); умисне знищення 

або пошкодження майна (ст. 194 КК України); протидія законній господарській 

діяльності (ст. 206 КК України); групове порушення громадського порядку (ст. 293 

КК України); хуліганство (ст. 296 КК України); захоплення державних або 

громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК України); примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України); самоправство 

(ст. 356 КК України).  

Як приклади можна навести кримінальні справи, порушені за фактом:  

- захоплення території та приміщень ВАТ “Кременчуцький сталеливарний 

завод» (ч. 2 ст. 194, ст. 293 КК України); 

Друга група. Злочини, що спрямовані на порушення прав законних власників і 

захоплення підприємств шляхом обману: шахрайство (ст. 190 КК України); 

викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 

пошкодження (ст. 357 КК України); підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК України); 

незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів 

отримання інформації (ст. 359 КК України); несанкціоноване втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України). 

Як приклади можна навести завершені провадженням кримінальні справи, 

порушені за фактом:  

- укладання угоди про передачу ТОВ “Фортуна банк» об’єктів нерухомого 

майна ВАТ “Дніпрофарм» у м. Дніпропетровську (ч. 4 ст. 190 КК України); 

Третя група. Дії, пов’язані з протиправною (корупційною) діяльністю службо-

вих осіб.  

Протягом  останніх  10-ти  років  в  Україні  ухвалювались  рішення  щодо 

необхідності  юридичного  визначення  рейдерства,  запровадження  суворої 
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кримінальної  відповідальності  для  замовників  рейдерських  атак. Приймались Укази 

Президента України (2007, 2009, 2014 рр.),  створювались спеціальні  комісії  при  

Верховній  Раді  України  (2008 р.),  Кабінеті  Міністрів України (2012, 2013, 2015 рр.), 

однак системного рішення так і не було введено в дію. До  цього  додається  новітня  

проблема  використання  незаконних  озброєних формувань  для  захисту  чи  

захоплення  власності.  Держава  поступово  втрачає монополію  на  застосування  

насильства,  а  в  суспільстві утверджується думка відносно ефективності і дієвості  

нелегітимного  насильства  під  приводом наведення ладу та справедливості. 

У цьому аспекті, одним із основних заходів протидії даному негативному 

явищу більшість дослідників вважає внесення відповідних змін до законодавства: 

ухвалення «антирейдерського» закону, посилення відповідальності за такі дії, а 

також вдосконалення системи корпоративного законодавства. 

Як влучно зазначає практикуючий адвокат І.В. Головань, органи державної 

влади в Україні наділені всіма необхідними повноваженнями для ефективної протидії 

рейдерству, викорінення передумов для його виникнення та ефективного захисту 

інтересів підприємців. Разом з тим, значна кількість представників органів публічної 

адміністрації виправдовує свою бездіяльність відсутністю спеціальної норми, яка б 

встановлювала відповідальність за рейдерство [4]. Схеми рейдерства є різноманітними 

і узагальнити їх в один склад злочину чи правопорушення є неможливим і недоречним. 

Більш ефективним, на мою думку, є сумлінне використання уповноваженими органами 

влади тих повноважень, якими вони наділені, вдосконалення адміністративних 

процедур та внесення змін до чинного законодавства. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 

 

Соболєва Наталія Олегівна, студентка V курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Існує пряма залежність рівня життя людей в країні від рівня свідомості щодо 

обов’язку сплати податків і зборів. Податкові надходження мають бути постійними і 

стабільними. Постійність означає, що податки повинні надходити до бюджетів не у 

вигляді разових платежів з невизначеними термінами,а рівномірно протягом 

бюджетного року в чітко встановленні строки. Стабільність надходжень 

визначається достатнім рівнем гарантій того, що доходи, передбаченні Законом про 

Державний бюджет та рішеннями про місцеві бюджети на поточний рік, будуть 

отриманні у повному обсязі. 

Згідно до ст. 30 п. 30.1 Податкового кодексу України податкова пільга  

передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків 

від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі за наявності підстав – підставами для надання податкових 

пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх 
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діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних 

ними витрат. 

Хто згідно Податкового Кодексу має пільги? Звільняється від оподаткування 

прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями 

інвалідів і є їх повною власністю; прибуток підприємств, отриманий від продажу на 

митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, 

спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких 

продуктів; прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на 

фінансування робіт з підготовки до зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та 

перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему; прибуток державних 

підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек” і “Український дитячий центр 

“Молода гвардія”; прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг; прибуток 

підприємств енергетичної галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними 

програмами, доходи неприбуткових організацій; постачання послуг із здобуття вищої, 

середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому 

числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг,та інші підприємства та організації,які можна віднести до 

середнього та великого бізнесу [1, с. 237]. 

Щодо малого бізнесу, що оподатковується за спрощеною системою 

оподаткування, то з першого погляду начебто пільги є також, наприклад відсутність 

таких податків і зборів, як: 

а) податок на прибуток підприємств; 

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб  підприємців); 

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце 

надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на 

додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку 

оподаткування 6 відсотків; 

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються для ведення підприємницької діяльності; 
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ґ) плата за користування надрами; 

д) збір за спеціальне використання води; 

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

Але з іншого боку підприємці, що оподатковуються за спрощеною системою 

оподаткування знаходяться в становищі коли ці пільги становляться їхнім тягарем. 

Якщо підприємець оподатковується за спрощеною системою оподаткування він не 

може бути платником податку на додану вартість, відповідно здійснюючи операції з 

платником податку, що оподатковується за загальною системою та являється 

платником податку на додану вартість ціна його товару чи послуг відповідно 

зменшується на 20 %. Як бачимо він стає неконкурентоспроможним на ринку цін 

ідентичних товарів і послуг, що дає можливість розвитку монополізації сегментів 

ринку, що в свою чергу суперечить антимонопольному законодавству. 

Виникає питання наскільки податкові надходження в Україні є постійними і 

стабільними, та хто є постійними платниками цих податків? В першу чергу, це 

державні установи, підприємства та організації, тому що в них навіть не постає 

питання про ухиляння від податків. На другому місці – надходження податків від 

суб’єктів підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб що 

оподатковуються за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва. Тому дивлячись з цього “боку медалі” на 

Бюджетну систему України, ми повинні розвивати державні установи, підприємства 

та організації і малий та середній бізнес. Всіляко підтримувати не просто 

підприємницьку діяльність, а саме спрощену систему оподаткування. Але якщо 

подивитися на інший “бік медалі” Бюджетної системи України, тобто загальної суми 

надходжень від малого та середнього бізнесу і загальної суми надходжень від 

великого бізнесу, то переваги на стороні надходжень саме від останнього. У цілому 

ж державні установи, підприємства та організації з малим та середнім бізнесом 

становлять стабільність нашої країни, а великий бізнес з регулятивним методом 

управління з боку держави це гарантована запорука іноземних інвестицій. Розвиток 

економіки України залежить також від активності малого підприємництва. У 
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більшості країн світу йому належить значне місце в загальній сумі валового 

національного продукту, виробництві товарів та продуктів, наданні послуг, що дає 

змогу повніше задовольняти попит у товарах, збільшувати зайнятість населення, 

надходження грошових ресурсів до бюджету за рахунок сплати податків [2, с. 181]. 
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СУЧАСНА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Токар Оксана Ігорівна, здобувач вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю «Правознавство» ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Обіг та використання іноземної валюти є однією з найважливіших сфер 

державного регулювання у будь-якій сучасній країні. Дана тема є актуальною, так як 

реформування системи валютного регулювання і контролю вимагає розробки єдиної 

державної валютної політики, що має бути сформована на підставі глибокого 

науково-теоретичного аналізу валютних відносин, методів і засобів регулювання, 

узагальнення вітчизняного й міжнародного досвіду розв’язання даної проблеми. 

Вивченням даної проблематики займались такі вчені як: В.В. Юрчишин, 

А.С. Баронін, Е. Найман, Т.Х. Ратувухери, М.А. Репко, О.М. Кашко, І. Піонтківська, 

Б.В. Соболєв, О.Л. Устенко, М.І .Зименко, Р.В. Шпек, О.А. Блінов та інші. 

Метою даних тез є аналіз сучасної валютної політики та особливості її 

реалізації в Україні. 

Валютне регулювання посідає важливе місце в системі економічних відносин, 

впливаючи на загальний стан економіки країни. В залежності від мети 



203 
 
валютнерегулюванняможестимулюватиабостримуватиекономічнийрозвиток в країні 

та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на 

місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному 

становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином 

коригують валютну політику, що проводиться в державі [1]. Валютна політика 

кожної країни визначається політикою державного регулювання економіки загалом, 

ступенем втручання органів державної влади у валютно-кредитні та фінансові 

відносини. Валютна політика – це сукупність заходів, які здійснюються державою у 

сфері міжнародних валютних відносин відповідно до поточних (тактичних) та 

довгострокових (стратегічних) цілей країни. Уряд і Національний банк України 

здійснюють валютну політику відповідно до принципів загальної економічної 

політики України. Основною метою валютної політики Національного банку 

України як складової монетарної політики є стабілізація курсу національної 

грошової одиниці та збалансованість платіжного балансу країни. Довгострокова 

валютна політика передбачає заходи, спрямовані на забезпечення макроекономічної 

стабільності та створення умов довіри внутрішньої економіки й іноземного бізнесу 

до національної валюти, стимулювання розвитку експорту, повернення в країну 

заробленої іноземної валюти тощо [1]. 

Сферою дії валютної політики є валютний ринок і ринок дорогоцінних металів 

і каменів. Поточна валютна політика підрозділяється на дисконтну політику і 

девізну політику. До валютної політики також належать валютне субсидування і 

диверсифікація валютних резервів [2]. Задачею поточної валютної політики є 

забезпечення нормального функціонування системи, підтримка рівноваги платіжних 

балансів. Валютна дисконтна політика представляє собою систему економічних і 

організаційних заходів по збалансуванню платіжних зобов'язань, орієнтовану на 

коригування валютного курсу. Ця політика проявляється у впливі на стан грошового 

попиту, динаміку і рівень цін, обсяг грошової маси, міграцію короткострокових 

інвестицій. Валютна девізна політика – це система регулювання валютного курсу 

покупками і продажем валюти за допомогою валютної інтервенції і валютних 

обмежень. Валютна інтервенція — це цільова операція Національного Банку 
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України по купівлі-продажу іноземної валюти для обмеження динаміки курсу 

національної валюти визначеними межами його підвищення чи зниження [3]. 

Найбільш жорсткими обмеженнями, що застосовувалися НБУ в його валютній 

політиці перехідного періоду, були: 

– введення обов'язкового продажу підприємствами експортної виручки в 

інвалюті (на 100 % чи на 50 %); 

– заборона (чи обмеження) надання підприємствами-резидентами 

комерційного кредиту контрагентам-нерезидентам; 

– заборона спекулятивних валютних операційна ринку; 

– заборона резидентам, у тому числі банкам, надавати грошові позички 

нерезидентам за рахунок ресурсів, мобілізованих у середині країни. Такі позички 

дозволяються тільки за рахунок коштів, позичених на зовнішньому ринку; 

– заборона вивозу валютних коштів юридичних осіб без дозволу НБУ та 

фізичним особам понад встановлену норму; 

– контроль за прямими інвестиціями, спрямований на збалансування прямих 

інвестицій резидентів за кордоном і прямих інвестицій нерезидентів в Україні; 

– лімітування валютної позиції комерційних банків-резидентів та контроль за 

дотриманням установлених нормативів відкритої позиції; 

– жорстка фіксація валютного курсу національної валюти. 

Крім валютних обмежень практика валютного регулювання виробила ще ряд 

методів (інструментів), які забезпечують переважно економічний вплив на валютні 

відносини. Це, зокрема: 

 курсова політика; 

 облікова (дисконтна) політика та інші інструменти монетарної політики; 

 валютна інтервенція (девізна політика); 

 регулювання сальдо платіжного балансу; 

 формування та використання золотовалютних резервів [4]. 

Упродовж 2014-2015рр. Україна пережила низку економічних криз, серед яких 

були й валютні. Неспроможність НБУ впоратись із викликами, які постали перед 

країною, у т.ч. внаслідок російської агресії, призвела до глибокої валютної кризи, 
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одним з проявів якої стала нищівна девальвація національної грошової одиниці [5, 

с.5]. З точки зору формування політики вагомими є наступні зауваження. По-перше, 

вільно плаваючий валютний курс залишає країну без чітких цінових сигналів, що 

ускладнює інвесторам визначення їх поведінки. А для малої відкритої економіки, 

яка активно залучається до міжнародної торгівлі, непередбачуваність і повна 

залежність від зовнішніх шоків може виявитися катастрофічною. По-друге, 

валютний курс для вихідної економіки може слугувати корисним індикатором для 

монетарної політики, а далі й необхідною складовою фіскальної політики для 

збалансування економічного середовища. Вільно плаваючий курс може не надавати 

цільового індикатора, а тому інфляційний чинник здатний порушити бажані 

баланси. На противагу, фіксований режим виглядає привабливо, проте йому 

притаманний один суттєвий недолік – утримувати його довго надзвичайно важко. 

Дія та ефективність фіскальної і монетарної політики як за різних режимів 

валютного курсу, так і мобільності капіталу виявляється різною і вимагає чіткого 

аналізу взаємовпливу політичних інструментів [5, с.23].  

Отже, дивлячись на те, що сказано вище, можна зробити висновок, що 

регулюючи валютні відносини, акцент усе-таки потрібно робити не на заборонах, а 

на створенні сприятливого валютного клімату (розумне оподаткування, поступова 

лібералізація руху капіталу, розвиток валютного ринку) через комплексну 

модернізацію законодавства. Ефективність як короткострокової, так і 

довгострокової валютної політики, багато в чому залежить від іміджу країни в світі. 

Його покращання потребує, крім стабільного економічного зростання, підвищення 

ролі України у міжнародних фінансових організаціях та посилення її позицій на 

світовій політичній арені [6]. 
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Предборський Валентин Антонович, професор кафедри економіко-правових 

дисциплін НАВС, доктор економічних наук, професор  

Фещук Віктор Вікторович, завідувач кафедри економіко-правових 
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У зовнішньоекономічній сфері із найбільшою інтенсивністю виявляється 

тіньова експлуатація суспільства паразитарними тіньовими структурами і 

переведення суспільних процесів у більш архаїчний режим, посилення статусу 

України як країни периферійного капіталізму. Невипадково, як наслідок цієї 

тенденції, у вітчизняній зовнішньоекономічній сфері масово з’являються такі види її 

тіньової складової, як «човникова» діяльність, работоргівля, в тому числі дитяча, 

тіньовий ринок трансплантатів, наркотиків, зброї (в тому числі як елемент елітного 
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сектора), широке використання бартерних, давальницьких, толінгових схем тощо. 

Елітний сектор виконує при цьому суто негативну функцію трансформатора та 

підсилювача цієї тенденції. 

Механізм перекладання зобов’язань елітного сектора на борги ординарного та 

вилучення додаткових доходів на користь першого діє не тільки у функціонально-

галузевому аспекті, він паразитує на експлуатації міжсекторного розламу, що 

утворюється у механізмі державного управління у геоекономічному розрізі між 

регіонами тощо. Наявність міжсекторного розриву та розламу – вартісного порогу у 

вигляді суттєвих відмінностей в умовах утворення вартості та розподілу доходів, 

інструментарії державного регулювання регіонального та зовнішньоекономічного 

обміну (цін, податків, митних платежів, бюджетних преференцій, квот тощо) та їх 

експлуатація тіньовими механізмами для вилучення тіньового доходу утворює 

механізм прикордонної (рубіжної) економіки. Визначні можливості щодо 

забезпечення піднесення тінізаційної дельти утворюються в умовах диверсифікації 

зовнішньоекономічної діяльності, коли технологічний ланцюг її видів 

вибудовується у сполученні: зовнішньоекономічний контракт, страхування, 

розмитнення, угода злиття і поглинання, офшорні схованки тощо.  

Геоекономічна рента у зв’язку з наявністю гібридизації влади через механізми 

тіньового розподілу національного доходу значною мірою привласнюється елітним 

сектором. Відповідно до цього цей сектор прямо зацікавлений у відтворенні умов, 

які сприяють зміцненню його монопольного становища у сфері ЗЕД щодо 

отримання додаткового тіньового доходу. 

До послідовних фаз кругообігу тіньового механізму вилучення геоекономічної 

ренти та подальшого її використання належить такий їх ряд: 

а) подальше посилення монополізації геоекономічного простору (в тому числі 

із використанням тіньових засобів) і розширене привласнення геоекономічної ренти 

елітним сектором; 

б) залучення засобів тіньового переміщення геоекономічної ренти із країни-

продуцента у країну-реципієнт;  
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в) використання засобів приховування доходу від фіскального контролю у 

спеціальних юрисдикціях-сховищах та переміщення «відмитих» доходів у вигляді 

інвестицій у країну з високим рівнем валютно-фінансового контролю для нового 

циклу вилучення геоекономічної ренти та подальшого посилення маскування 

шляхів їх походження. 

Засоби монополізації ЗЕД, які утворюють стрибок надлишкової вартості і 

отримання геоекономічної ренти, можуть бути різні (загальні та спеціальні) залежно 

від конкретно-історичних умов – від введення прямої монополії держави на 

здійснення ЗЕД (за радянських часів) до використання широкого кола фіскальних – 

податково-бюджетних, фінансових та тіньових – інструментів забезпечення 

особливих монопольних умов діяльності елітного сектора в цій сфері. Тобто весь 

арсенал засобів – від силового чи адміністративного тиску до застосування 

різноманітних фінансових, фіскальних обмежень, заборон або, навпаки, пільг, які 

спрацьовують на утворення бар’єрів на шляху вирівнювання величини прибутку, – є 

засобами здебільшого тіньової експлуатації ординарного сектора, до якого вдається 

елітний сектор для утворення та вилучення геоекономічної ренти у ЗЕД. До 

найбільш незвичайних з них слід віднести утворення зон геоекономічних конфліктів 

та напруження (Придністров’я, Чечня, Югославія тощо), спеціальних економічних 

режимів (вільні економічні зони) тощо. 

Одним із специфічних, тіньових засобів забезпечення функціонування 

паразитарного елітного сектора з використанням зовнішньоекономічної сфери є 

«операції злиття та поглинання (merger and acquisition – M&A)». Слід зазначити, що 

первісне накопичення капіталу на першому етапі свого розвитку призвело до появи 

різного роду угруповань та холдингів, більшість з яких являє собою конгломерат 

різнопрофільних активів, які були придбані власниками не для ведення ефективного 

бізнесу, а заради формування тіньових бізнес-імперій. 

Необхідно зазначити, що характерною особливістю вітчизняного ринку M&A 

є закритість процесів злиття/поглинання і майже повна відсутність інформації про 

процес укладання угод, їх особливості та очікувані результати. Отримати 

інформацію можна тільки з окремих публікацій й певних висловлювань в пресі, на 
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телебаченні бізнесменів і менеджерів та передбачень аналітиків на Інтернет-сайтах. 

На відміну від усталеного порядку здійснення аналогічних дружніх операцій у світі, 

які супроводжуються оприлюдненням інформації про наміри та хід угод, в Україні 

така прозорість вважається зайвою. 

Офшорні фінансові центри використовуються елітним сектором і як засіб для 

відмивання тіньової геоекономічної ренти, і як база для прикриття інших сумнівних 

та кримінальних угод у загрозливих розмірах. За оцінками експертів ООН, світовий 

обсяг тіньових оборудок наркобізнесу складає понад 400 млрд. дол. на рік, тоді як 

доходи від інших складових тіньової економіки сягають 1 млрд. дол. Серед них в 

даний час виділяються доходи, здобуті шляхом використання тіньових фінансових 

схем, які перевищують обсяг доходів від транспортування наркотиків. З метою 

надання схемі офшорного бізнесу нетранспарентного характеру останнім часом 

використовується схема тандемних зв’язків – офшорної та оншорної компанії. При 

такій схемі компанія, яка зареєстрована у традиційній офшорній зоні, виконує 

функції переважно збереження коштів, а компанія, зареєстрована у престижній 

неофшорній юрисдикції, відповідає за представницькі функції; через неї і 

здійснюються основні фінансові трансакції. 

Стрижневим елементом успішної євроінтеграції України є досягнення певного 

рівня узгодженості українського законодавства із правовими нормами ЄС. 

Зближення законодавства України із сучасною європейською системою права 

забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної 

активності громадян України, економічний розвиток держави в рамках Євросоюзу і 

сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, 

що склався у державах-членах ЄС, а також створить необхідні передумови для 

детінізації зовнішньоекономічної сфери. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 

 

Наруцька Альона Ігорівна, студентка 3 курсу Миколаївського регіонального                                                         

відділення навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ 

Науковий керівник: викладач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук Садченко Марина Михайлівна 

 

Державний менеджмент органів поліції являється  необхідним різновидом 

діяльності, який включає в себе свідомий та цілеспрямований вплив суб’єктів 

управління на систему поліцейських органів та має на меті підвищення ефективності їх 

функціонування та приведення їх у відповідність вимогам суспільства.  
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Менеджмент правоохоронних органів необхідно розглядати з двох боків, а 

саме: державний менеджмент даної системи, як об’єкт управління всередині 

системи, коли об’єктами виступають співробітники та служби, підрозділи та 

різноманітні органи, а суб’єктами є керівники та управлінський апарат.  

Організаційні форми поліції та принципи державного менеджменту її 

діяльності зумовлені особливостями країни, а саме: історичними, економічними, 

політичними, географічними та іншими чинниками. Зарубіжні дослідники 

стверджують, що сучасна модель менеджменту поліції співвідноситься з різними 

формами державного устрою: унітарним, федеративним і конфедеративним. 

В сучасному світі найбільш поширені 3 моделі менеджменту правоохоронних 

органів: централізована, децентралізована та комбінована або інтегрована. 

Країни континентальної Європи використовують централізовану модель 

системи забезпечення внутрішньої безпеки. Дана модель діє у двох видах. 

І вид притаманний державам, що забезпечують свою внутрішню безпеку 

силами цивільної поліції (Швеція, Данія, Норвегія, Ірландія, Фінляндія). Для цих 

країн характерні невисокий рівень злочинності та відсутність вагомих політико-

соціальних конфліктів, в силу цих аспектів в них відсутня потреба у спеціальних 

поліційних формуваннях збройних сил. 

ІІ вид характерний для держав з постійним використанням спеціальних 

поліцейських формувань – жандармерії (Франція, Іспанія, Італія, Португалія, 

Бельгія, Голландія, Люксембург). В цьому випадку властива не лише жорстка 

централізація діяльності правоохоронних органів, але й традиційне використання 

національної поліції та жандармерії. До мінусів даної системи варто віднести 

зосередження поліції на вирішенні загальнодержавних проблем та ігнорування 

інтересів окремих територіальних громад. 

Структурі поліцейської системи країни властива централізація, тобто 

керівництво поліцейською діяльністю здійснюється в межах міністерства, 

департаментів або дирекцій, яким підпорядковуються всі галузеві служби. В 

скандинавських країнах, поліція функціонує, як централізований державний орган 

та підпорядковується міністру внутрішніх справ (Фінляндія, Швеція) або 
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міністерству юстиції (Норвегія, Данія). Для МВС Фінляндії характерна наявність 

департаментів: адміністративного, з муніципальних питань, регіонального розвитку, 

з надзвичайних ситуацій, у справах імміграції, прикордонної охорони та 

поліцейський департамент. Поліція ділиться за територіальною ознакою на 

загальнонаціональну, провінційну та місцеву. Данії притаманна спрощена 

територіальна структура організації поліції, де головну роль відіграють районні 

президії поліції. На рівні кожного району діють місцеві комітети, що сприяють 

подоланню проблем, які виникають у населення у контексті діяльності поліції. 

Централізована модель управління поліцією довго функціонувала у багатьох 

постсоціалістичних державах Центральної та Східної Європи. Зараз велика кількість 

цих країн спрямовані на децентралізацію поліцейської діяльності. 

Децентралізована модель властива країнам з розвинутою демократією 

(Швейцарія, США, Канада). Модель децентралізованої поліції, що функціонує на 

засадах самоврядування, збереглась лише у Швейцарії. Відсутній централізований 

корпус державної поліції, чисельність органів правопорядку і принципи їх роботи 

визначають місцеві органи влади. В країні налічується 26 кантональних корпусів 

поліції та понад 100 підрозділів поліції в громадах. Попри цю децентралізацію, в 

країні діє чітка форма взаємовідносин і правила регіонального співробітництва у 

сфері правопорядку, розроблені конфедерацією кантональних комендантів поліції та 

об’єднанням шефів міської поліції [2]. 

Сполучені Штати Америки мають неповторний досвід децентралізації 

поліцейської діяльності. Поліцейська система США налічує біля 40 тис. 

поліцейських формувань різних рівнів.  

Поліцейська система Канади ділиться на федеральну, провінційну та 

муніципальну. Діяльність кожної інституції регламентується спеціальним Статутом 

про поліцію Канади, Кримінальним кодексом, провінційними та муніципальними 

законами [1]. В Канаді функціонує майже 800 поліцейських формувань та 

департаментів, що підконтрольні цивільній владі. Представницький орган влади на 

місцях - поліцейські ради, в провінції – генеральний прокурор. 
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Комбінована модель (Великобританія, ФРН, Японія, Нідерланди) поєднує ознаки 

двох попередніх моделей. Поліцейська система Великобританії об’єднує повноваження 

держави та органів місцевого самоврядування у сфері правопорядку. В Англії та Уельсі 

поєднується діяльність незалежних формувань провінційних сил поліції, столичної 

поліції та самостійної поліції лондонського Сіті, у Шотландії – об’єднання 

поліцейських загонів та окремі підрозділи поліції міст. Місцева поліція Великобританії 

не має безпосереднього підпорядкування міністерству внутрішніх справ.  

На початок 50-х рр. ХХ ст. в Нідерландах було створено умови для 

співіснування державної та муніципальної поліції. Підрозділи державної поліції 

відігравали допоміжну роль у системі охорони громадського порядку. Вони 

підпорядковувалися міністру юстиції, а з питань охорони громадського порядку – 

вимогам органів місцевого самоврядування [3]. 

Вивчення зарубіжного досвіду державного менеджменту поліції має вагоме 

значення для удосконалення діяльності правоохоронних органів України. В процесі 

реформування правоохоронних органів України необхідно враховувати національні 

особливості та запозичувати лише найефективніші засоби менеджменту, з 

зарубіжного досвіду, спрямовані на вдосконалення функціонування поліцейських 

інститутів. 
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ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ 

 

Фаренюк Євгеній Олегович, студент 4 курсу, 408 групи факультету №2 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Законом «Про Національний банк України» визначено: «грошово-кредитна 

політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на 

регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення 

стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та 

вирівнювання платіжного балансу».  

Рестрикційна грошово-кредитна політика (політика «дорогих грошей») – 

спрямована на обмеження обсягу кредитних операцій, підвищення рівня процентних 

ставок і гальмування темпів зростання грошової маси в обороті. Така політика 

застосовується з метою згладжування коливань фаз економічного циклу та з метою 

боротьби з інфляцією та для стабілізації грошової системи.         

Експансійна грошово-кредитна політика (політика «дешевих грошей») 

супроводжується розширенням обсягів кредитних операцій, зниженням рівня 

процентних ставок і загальним зростанням грошової маси. Політика грошової 

експансії застосовується з метою подолання спаду виробництва та пожвавлення 

ділової активності стимулюванням інвестиційних процесів та збільшенням 

платоспроможного попиту на товари і послуги.   

Суб‘єктом грошово-кредитної політики виступає держава, яка регулює цю 

сферу через свої представницькі органи – центральний банк і відповідні урядові 

структури – міністерства фінансів чи казначейства, органи нагляду за діяльністю 

банків і контролю за грошовим обігом. Визначальна роль у здійсненні грошово-

кредитного регулювання належить центральному банку.  

До основних ринкових інструментів грошово-кредитної політики, за 

допомогою яких забезпечується проведення центральними банками монетарної 

політики, належать: здійснення операцій на відкритому ринку; встановлення 
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мінімальних обов‘язкових резервів для банків; процентна політика; здійснення 

операцій на валютному ринку; депозитні операції центрального банку та ін.  

Встановлення норми обов‘язкових резервів полягає в тому, що НБУ 

встановлює норму обов'язкового резервування залучених коштів. Розмір 

резервування встановлюється у відношенні до суми залучених коштів. Обов‘язкові 

резерви відіграють важливу роль, тому що невеликі зміни в їх розмірах призводять 

до значних змін в обсягах вільних резервів банку.  

Якщо НБУ проводить рестрикційну політику, то він підвищує норму 

обов'язкових резервів. Такою ж мірою збільшується сума обов'язкових резервів і 

зменшується ресурсний потенціал кожного комерційного банку.  

Якщо НБУ проводить експансійну політику, то він зменшує норму 

обов'язкового резервування. Відповідно у кожного комерційного банку 

збільшується ресурсний потенціал, то зумовлює збільшення банківських депозитів і 

загальної маси грошей.  

Механізм грошово-кредитної політики дає змогу Центральному банку 

впливати як на фінансовий, так і на реальний сектор економіки. Цей вплив 

здійснюється за допомогою інструментів грошово-кредитної політики. Від 

ефективного їх застосування і буде залежати фінансова стійкості банківської 

системи України.  

Дослідивши поняття грошово-кредитна політика та її сучасні інструменти, 

можна зробити висновок, що грошово-кредитна політика спрямована на 

регулювання стабільності економіки держави, сприянню розвитку грошово-

кредитного ринку та економічному зростанню, а також збільшенню зайнятості.  

Для ефективної реалізації грошово-кредитної політики, необхідно чітко 

визначити її цілі та виділити інструменти для досягнення цих цілей. Інструменти 

грошово-кредитної політики – це такі регулятивні заходи (прийоми, методи), які 

перебувають у повному розпорядженні Центрального банку, безпосередньо ним 

контролюються і використання яких впливає на цільові орієнтири грошово-

кредитної політики. 
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ТЕПЕРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ СТАН ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ 

ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Бойко Юлія Русланівна, студентка 4 курсу, 408 групи факультету №2 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Заробити гроші не легко, а зберегти їх ще важче. Існують різні способи 

інвестування заощаджень з метою отримання додаткового прибутку або, принаймні, 

не втратити від впливу інфляційних процесів те, що вже маєш: це й інвестиції в 

цінні папери, придбання дорогоцінних металів, раритетів, нерухомості але, напевно, 

самий простий спосіб – це банківський депозит. Додатковим чинником спокою 

громадянина, який довірив банку розпоряджатися свої грошима, є передбачена 

законодавством гарантія того, що у випадку неплатоспроможності банківської 

установи, вкладник отримає компенсацію в розмірі до 200 тис грн. Таким гарантом 

від імені Держави виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

Останнім часом банки одні за одним визнаються неплатоспроможними, в них 

вводять тимчасові адміністрації, деяким банкам НБУ анульовує банківську ліцензію 

тощо. В ЗМІ постійно лунають висновки експертів про ризик неспроможності 

Фонду виконати зобов’язання по виплаті гарантованої суми відшкодування. 
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Розвиток фінансової системи країни супроводжувався активним зростанням 

кількості комерційних банків та інших фінансових інститутів, які формують банківську 

систему, переоцінити її роль в економічному розвитку держави просто не можливо. 

Висока довіра громадян до банків сприяє більшому залученню кредитних 

ресурсів, що дає потужний поштовх для зростання  економіки. Навпаки,  

розчарування в стабільності банківської системи призводить до зменшення 

ліквідності банківського сектору, що тягне за собою кризові явища в економіці 

країни. Банківська система функціонує, в тому числі, шляхом залучення банками 

коштів у вигляді депозитів, якими розпоряджається  від свого імені, на своїх умовах 

та на власний ризик. Отже, надаючи кредити, банки ризикують не тільки власними 

коштами, але і коштами вкладників. Саме за цієї обставини банківський бізнес 

полягає, насамперед, в оцінюванні та керуванні ризиками. Досвід економічних криз 

ХХ століття вказує на те, що невиправданий комерційний ризик банків та їх 

банкрутство має ланцюгову реакцію, яка поширюється на вкладників банку і 

спричиняє загальнонаціональну і навіть світову економічну кризу. 

З метою мінімізації таких негативних наслідків здійснюється гарантування 

фінансової безпеки в банківській сфері. На сьогоднішній день Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 

лютого 2012 року N 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – 

Закон), який набув чинності 22 вересня 2012 року. Розмір гарантованої суми 

відшкодування збільшено до 200 тисяч гривень(ст.26 ЗУ) Статтею 3 Закону визначено 

правовий статус Фонду (установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування 

вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку), а також 

функціональний інструментарій (здійснення функцій тимчасової адміністрації та 

ліквідації неплатоспроможних банків через його уповноважену особу), окреслені 

керівні органи Фонду (адміністративна рада та виконавча дирекція). 

Виконавча  дирекція Фонду, на чолі з директором-розпорядником, здійснює 

управління поточною діяльністю Фонду: забезпечує його діяльність, здійснює 

відшкодування коштів за вкладами, проводить регуляторну діяльність, здійснює 

виведення неплатоспроможних банків з ринку тощо. 
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Загалом, Фонд уповноважений здійснювати наступні функції: 

 регулювання участі банків у системі гарантування; 

 акумулювання коштів; 

 виплати відшкодування за вкладами; 

 інвестування коштів в державні цінні папери; 

 виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення 

тимчасової адміністрації та ліквідації банків; 

 інформування громадськості про функціонування системи гарантування 

вкладів фізичних осіб. 

Як зазначалося вище, Фонд фінансується за рахунок коштів банків, участь 

яких є обов’язковою, і надходжень від держави. Банк набуває статусу учасника  

Фонду в день отримання ним банківської ліцензії та зобов’язаний сплачувати до 

Фонду збори. Виключенням є державний Ощадний банк, оскільки повернення 

вкладникам депозитів гарантується Урядом за рахунок коштів Державного бюджету 

на суму усього вкладу. 

На сьогодні,згідно офіційних даних за період з квітня 2015р. по  квітень 2016 

року сума вкладів фізичних осіб, що гарантовані Фондом, скоротилася на 40 млрд 

грн, а кількість учасників Фонду, що є обов’язковою умовою для отримання 

банківської ліцензії, в період з 01.01.2015 по 01.01.2016 зменшилася на 47: з 161 до 

114. Фінансові показники інвестиційної діяльності Фонду відсутні у відкритих 

джерелах. 

01.04.2015 415,1 46,0 9 017 98,6 

01.07.2015 369,5 45,2 8 172 98,8 

01.10.2015 357,3 46,4 7 708 98,8 

01.01.2016 362,3 44,7 8 104 98,8 

01.04.2016 375,2 44,2 8 494 98,7 
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Наведені дані, з одного боку, свідчать про зменшення фінансових надходжень 

до Фонду, а з іншого – про величезну кількість фінансових зобов’язань, що 

виникають у Фонду перед вкладниками збанкрутілих банків. Це все є яскравим 

свідченням того, що фінансові зобов’язання Фонду можна порівняти зі сніговою 

лавиною, а ситуацію в банківському секторі країни з ефектом доміно з 

непередбачуваними наслідками, адже фінансові зобов’язання Фонду значно 

перевищують розмір його активів. Фактично Фонд банкрот, а його 

платоспроможність підтримується звичайним для України в цьому році способом – 

 через роботу друкарського верстату. 

Але як заявив в інтерв’ю – виданню HUBS директор-розпорядник фонду 

Костянтин Ворушилін, що коштів, що надійшли на рахунки Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від неплатоспроможних банків, на сьогодні цілком достатньо 

для виплат вкладникам, за умови, що в Україні не збанкрутують кілька великих 

фінансових установ. 

"У цьому році вже отримали від неплатоспроможних банків в рахунок 

погашення вимог фонду, як кредитора третьої черги, 2,5 млрд грн. (А в минулому 

році – 4,5 млрд грн). Я впевнений, що якщо до нас не прийдуть один – два великих 

банки, то обійдемося тими грошима, які маємо", – розповів Ворушилін. 

За його словами на сьогодні у Фонду є велика частина зазначеної суми, і 

частина знаходиться в активах, які сподіваються у фонді гарантування реалізувати.  

"У минулому році нам було досить важко утримувати ситуацію під контролем, 

і якби не підтримка Мінфіну, то не впоралися б. Цього року все під контролем, 

завдяки, в тому числі і тим запозичень, які надав Мінфін". 

Директор-розпорядник фонду розповів, що у минулому році від Мінфіну фонд 

отримав 41,5 млрд грн. "На сьогодні, з урахуванням запозичень в 2014, 2015 років, 

ми заборгували міністерству 51,6 млрд грн", – додав Ворушилін. 

Він також зазначив, що з істотно важливих виплат вкладникам ліквідованих 

банків залишились виплати Укрінбанку та Хрещатику. 

"Станом на 1 квітня 2016 року з істотних активних виплат у фонду 

залишилися виплати вкладникам «Укрінбанку» (близько 500 млн грн), інші виплати 
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проходять за індивідуальними зверненнями. Гарантована сума виплат по банку 

«Хрещатик», який переданий в квітні поточного року, становить близько 2,9 млрд 

грн", – наголосив директор-розпорядник фонду. 

Як повідомлялося, на рахунках Фонду є близько 5 млрд грн. Про це раніше 

заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб Андрій Оленчик. 

Підсумовуючи сказане, є всі підстави стверджувати, що Уряд та НБУ не 

лишають збанкрутілий Фонд зі своїми проблемами сам на сам та продовжують 

капіталізувати його на мільярди гривень, заради виконання Фондом основної 

функції – виплати гарантованої суми вкладникам неплатоспроможних банків. І хоча 

кожна виплачена Фондом гривня призводить до неминучого збільшення грошової 

маси в державі та до стрімкого знецінення національної валюти, влада свідомо йде 

на такі кроки, оскільки в сьогоднішніх реаліях Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб є форпостом умовної соціальної спокійності. Можна лише уявити наслідки 

соціального вибуху, який може статися, якщо Фонд «лопне». 

Пропозиції. 

1. З метою збільшення прозорості та публічності діяльності Фонду, 

зобов’язати керівний орган Фонду оприлюднювати на офіційній сторінці Фонду в 

мережі Інтернет щомісячний звіт про результати діяльності Фонду з зазначенням 

інформації про формування та використання коштів Фонду, його моніторингові і 

регуляторні функції, про діяльність щодо виведення неплатоспроможних банків з 

ринку, а також щодо об’єктивного фінансового стану банків, в яких введена 

тимчасова адміністрація. 

2. З метою мінімізації корупційних проявів, пов’язаних з неправомірним 

виведенням активів банків, Уряду та НБУ якісно покращити функцію банківського 

нагляду та посилити відповідальність за протиправні діяння відповідальних осіб, що 

його здійснюють. 

3. Внести зміни до законодавства України, якими передбачити презумпцію 

винуватості до власників та керівників банків, тобто, встановити пряму фінансову 

відповідальність, що забезпечуватиметься майном власників та керівників банків з 
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моменту втрати банківською установою можливості виконувати зобов’язання перед 

своїми вкладниками. 

4. З метою збільшення інвестиційних інструментів та диверсифікації 

інфляційних ризиків, внести зміни до законодавства України та надати право Фонду 

здійснювати інвестиційну діяльність на міжнародному фінансовому ринку. 
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ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Швербук Альона Вадимівна, студентка V курсу Кіровоградського відділення 

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ 

 

Однією з найважливіших умов забезпечення високих темпів зростання 

економіки є розвиток фінансового ринку. Адже це створює основу для ефективного 

надання фінансових послуг громадянам та залучення коштів учасниками ринку. 

Експерти вважають, що на сьогодні актуальним є удосконалення правил 

корпоративного управління щодо підвищення ефективності, прозорості та 

підзвітності учасників фінансового ринку [1, с. 49]. 

Виконавча та законодавча влада має підтримувати фінансові новації та нові 

механізми надання фінансових послуг через створення рамкових умов для появи 

нових видів фінансових інструментів в Україні. Це – розширення ринку похідних 

цінних паперів (зокрема на валютному ринку); створення умов для розвитку 
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іпотечного кредитування; покращання інвестиційних можливостей для державно-

приватного партнерства. 

Щодо банківського сектора, то необхідно приділити особливу увагу 

підвищенню капіталізації та рівня прозорості банківської системи. Важливо 

посилити нагляд з боку Національного банку України за рівнем капіталізації та 

якістю капіталу комерційних банків шляхом запровадження адміністративної 

практики інформування банків про зниження рівня адекватності їх регулятивного 

капіталу та вжиття необхідних заходів для покращання ситуації. Якщо такі “м’які” 

заходи виявляться неефективними, слід підвищити норматив адекватності 

регулятивного капіталу до 12 % та запровадити більш жорстке визначення 

компонентів регулятивного капіталу [2, с. 72]. 

Значну увагу слід приділяти і розвитку вітчизняного фондового ринку, 

сприяти збільшенню кількості цінних паперів у вільному обігу. Серед необхідних 

кроків щодо цього – запровадження нової процедури приватизації підприємств, яка 

б передбачала обов’язків продаж іншої, ніж контрольна, частини акцій на 

фондовому ринку. Наприклад, приватизація може відбуватися у три етапи: 

перший – попередній продаж невеликої частини акцій (10 %) на фондовому 

ринку; 

другий – проведення конкурентного приватизаційного тендеру з продажу 

контрольного пакета акцій; 

третій – продаж решти акцій на фондовому ринку [3, с. 412]. 

Така схема приватизації сприятиме підвищенню ліквідності ринку цінних 

паперів, зменшенню концентрації власності та економічної влади окремих 

власників, а також покращанню корпоративного управління компаніями, що діють 

на фінансовому ринку країни. 

Доцільним також є і продаж невеликих пакетів акцій (10-25 %) окремих 

державних стратегічних підприємств на фондовому ринку. 

Серед пріоритетів виконавчої влади повинно стати сприяння підвищенню 

рівня і попиту на цінні папери та рівня пропозиції “довгих” фінансових ресурсів. І 

тут важливим є скасування податку на доходи з капіталу. Доходи з капіталу та 
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банківських депозитів мають оподатковуватися однаково. Належну увагу Уряд має 

приділяти удосконаленню захисту прав акціонерів та пайовиків учасників 

фінансового ринку України. 

Слід зазначити, що швидке зростання доходів населення, а отже, і споживчого 

попиту (переважно за рахунок державного фінансування) на тлі зниження темпів 

зростання національної економіки, тобто пропозиції товарів, робіт та послуг (бази 

державних доходів), може мати відчутні інфляційні наслідки. 

Реальним компенсатором такого дисбалансу може стати лише значне кількісне 

та якісне зростання обсягів інвестицій в національну економіку (і, як наслідок, на 

фінансовий ринок) яке переорієнтує частину коштів населення зі споживчого ринку 

в інвестиційну сферу та надасть економіці необхідні ресурси для відновлення 

оптимальних темпів зростання. 

Можна констатувати, що протягом останніх семи-восьми років інституційна 

база вітчизняного фінансового ринку відчутно розширилась. Завдяки прийняттю 

низки важливих законодавчих актів крім банків в Україні почали розвиватися 

небанківські фінансові установи [4, с. 328]. 

Проте, внаслідок певних організаційних проблем та недостатньої уваги з боку 

держави до розвитку фінансового ринку Україні, а також у зв’язку з недостатньою 

наполегливістю професійних учасників цього ринку та наявністю певних протиріч 

між ними залишаються невирішеними принципові для подальшого розвитку 

фінансового ринку питання: 

1. Зберігається недовіра потенційних інвесторів (як фізичних, так і юридичних 

осіб) до фінансових установ, що об’єктивно обумовлена наявністю негативного 

досвіду 90-х років минулого сторіччя та політичною нестабільністю в Україні у 

нинішній час. 

2. Надзвичайно низький рівень корпоративної культури в суспільстві. 

3. Затягування процесу консолідації біржової торгівлі та вироблення у цій 

сфері єдиних стандартів поведінки. 

4. Відсутність надійної системи фіксації прав власності на цінні папери. 
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5. Процентна політика держави у сфері внутрішніх запозичень дуже слабко 

спрямована на те, щоб зробити привабливими для інституційних інвесторів облігації 

внутрішніх державних позик. 

6. Відсутність нової програми приватизації об’єктів державної власності, яка б 

передбачала реальні механізми участі в приватизаційних процесах інституційних 

(портфельних) інвесторів. 

7. Існування невиправданого дисбалансу в рівнях оподаткування доходу від 

інвестицій у різні фінансові установи. 

8. Недостатня увага держави до розвитку науки та новітніх технологій, що 

призводить до переорієнтування діяльності ІСІ з інноваційних проектів на інші 

напрями. 

9. Гальмування темпів проведення в Україні пенсійної реформи. 

10. Поспішне та не виважене запровадження системи рейтингування, що не 

відповідає світовій практиці. 

11. Суттєве відставання від вимог часу і недоліки існуючої системи підготовки 

кадрів для інституційних інвесторів [5, с. 35]. 

Насамкінець зауважимо, що для подолання вищеназваних негативних проблем 

організаційної спрямованості контрольної діяльності учасників фінансового ринку 

необхідно: 1) забезпечити ефективну роботу, спрямовану на розвиток діяльності з 

управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних 

фондів; 2) більш активно враховувати міжнародний досвід та наявний потенціал 

вітчизняного бізнесу, що сприяють подальшій розбудові фінансової системи країни. 
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 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ  (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

 

Тараненко Лідія Юріївна, здобувач вищої освіти ступеня магістра 

фінансово-економічного факультету Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 

 

Сучасні тенденції розвитку кредитного сектора економіки змушують 

українських банкірів виявляти інтерес до моделей оцінки кредитного ризику і 

методів його управління. Тому важливо дослідити й об'єктивно охарактеризувати 

найкращі види оцінки та управління кредитним ризиком у вітчизняній та зарубіжній 

банківській практиці, розглянути можливість їхнього ефективного використання в 

кредитній системі України. 

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє ризики, 

проводить оцінку їх величин, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові 

позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями ризиків . 

Зарубіжні банки для оцінки ризику банківського споживчого кредитування 

застосовують спеціальні методики кредитного рейтингу, що становлять сукупність 

оцінних параметрів кредитоспроможності позичальника. Для них характерна 

комплексність і порівнянність усієї палітри факторів кредитного ризику. Набув 

поширення у багатьох банках країн метод, заснований на бальній оцінці 

позичальника. Критерії, згідно яких проводиться оцінка позичальника, чітко 
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індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і 

періодично переглядаються. 

У зарубіжній банківській практиці найбільш поширеним методом оцінки 

ризиків споживчого кредитування є скоринг (або скоринг-система). Скоринг – це 

математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою 

якої на основі минулого досвіду банк намагається з’ясувати ймовірність того, що 

конкретний позичальник не поверне вчасно кредит. Основний принцип про 

побудові скорингової системи є припущення, що майбутній клієнт комерційного 

банку буде вести себе так, як існуючий клієнт. 

Варто зазначити, що у банківській системі України більша кількість 

перерахованих вище видів скорингу на сьогодні взагалі не використовується, 

оскільки банківський сектор нашої країни слабо розвинений порівняно з іншими 

передовими країнами. Але є всі передумови, щоб запровадити його на майбутнє. 

Ще один метод мінімізації ризиків банківського споживчого кредитування, 

який використовується банками країн та вимагає достовірної інформації про 

позичальника – це страхування. В закордонній практиці кредитне страхування 

вперше набуло розвитку в Європі після першої світової війни. В наш час 

страхуванням кредитних ризиків в основному займаються спеціалізовані страхові 

компанії. Прийняття банківського споживчого кредитування ризику головним 

чином пов'язане з формуванням бази даних про фінансовий стан потенційних 

клієнтів. Постачальниками такої інформації є банки. Серед страхових компаній, що 

займаються страхуванням кредитів, широко практикується обмін інформацією.  

Потрібно також відмітити, що дуже поширеним в країнах з ринковою 

економікою такий спосіб захисту від споживчого кредитного ризику, як продаж 

кредитів. Банк, виходячи з проведеної ним оцінки кредитного портфеля, може 

продати певну частину наданих кредитів іншим інвесторам. За рахунок цієї операції 

банк має змогу повністю або частково повернути кошти, що були спрямовані у 

кредитні вкладення. 

Використання українськими банками зарубіжного досвіду в удосконаленні 

управління кредитним ризиком повинне йти і шляхом створення механізму 
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розподілу кредитних ризиків, дія якого полягає в страхуванні від імовірних, 

небажаних відхилень фактичних результатів від прогнозованих за допомогою таких 

фінансових інструментів, як кредитні деривативи, емісія цінних паперів, 

сек'юритизація активів, реструктуризація кредитних портфелів. 

Використання досвіду іноземних банків дозволить уникнути помилок в оцінці 

й управлінні кредитним ризиком, створить умови для формування нових 

організаційних структур (кредитних бюро, рейтингових агентств), які сприятиме 

оптимізації управління системою кредитних ризиків, буде стимулювати інвесторів 

розділяти банківські ризики і, разом з тим, дозволить одержувати їм значний 

прибуток. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Короленко В.С., здобувач вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 

«Правознавство» ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ 

 Науковий керівник: завідувач кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, 

кандидат юридичних наук, доцент Фещук Віктор Вікторович 

 

Відповідно до ст. 10 Господарського кодексу України одним із напрямів 

економічної політики, які визначаються державою є інвестиційна політика, яка 

спрямована на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для залучення 

і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів 

виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети 

структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і відповідального 

використання цих коштів та здійснення контролю за ним. 

Дослідження причин недостатнього обсягу надходжень іноземних інвестицій, 

значного відтоку капіталу (втечі капіталу) і його неефективного використання 

актуалізує процеси досліджування економіко-правових основ його залучення в 

економіку країни [6, с. 57]. 

Іноземна інвестиція як економічна категорія виражає соціально-економічні 

відносини між іноземним інвестором і реципієнтом іноземного капіталу з приводу 

об’єкта, процесу інвестування та створеного прибутку (доходу). Прямі іноземні 

інвестиції - форма участі іноземного капіталу в реалізації інвестиційних проектів на 

території країни-реципієнта інвестицій, яка характеризується активною участю 

інвестора (або його представників) в діяльності організації. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність»  

інвестиційною  діяльністю  є  сукупність  практичних  дій громадян, юридичних осіб 

і держави щодо реалізації інвестицій [4]. 

 Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: 
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1) часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими 

юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств. 

Підприємство отримує статус підприємства з іноземними інвестиціями, якщо воно 

створюється у будь-якій організаційно-правовій формі відповідно до законодавства 

України, а іноземна інвестиція в статутному фонді, за його наявності, становить не 

менше 10 %; 

2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, 

філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання 

у власність діючих підприємств повністю; 

3) придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого 

майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби 

та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових 

комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; 

4) придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб 

прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України; 

5) придбання інших майнових прав; 

6) господарська (підприємницька) діяльність на основі угод про розподіл 

продукції; 

7) інші форми, які не заборонені законами України, в тому числі без 

створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської 

діяльності України [1, с. 207]. 

За даними державної служби статистики України (станом на 01.07.2016 р.)  у  

2016 році  до десятки основних країн-інвесторів України, на які припадає більше 85 % 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій  входять: Кіпр – 11091,7 млн дол. США 

(далі – млн. дол.) , Нідерланди – 5769,0 млн дол., Німеччина – 5447,4 млн дол.,  

Російська Федерація – 4740,4 млн дол., Австрія – 2629,8 млн дол., Велика Британія – 

1969,0 млн дол., Віргінські Острови (Британія) – 1719,5 млн дол., Франція – 1526,0 млн 

дол., Швейцарія – 1476,5 млн дол. та Італія  – 964,9 млн дол. У 2016 р. в економіку 

України іноземними інвесторами вкладено 44 790,70 млн дол. США прямих інвестицій 

в той час як Україна інвестувала в іноземні країни 6233,40 млн. дол. При цьому в 
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рейтингу країн по рівні прямих іноземних інвестицій Україна посідає 42-е місце. 

Незважаючи на те, що імпорт  інвестицій в Україну випереджає їх експорт (приплив 

інвестицій в економіку перевищує їх відтік з економіки) необхідним для економіки 

України є формування сприятливого інвестиційного клімату.  

До проблем, стримуючих надходження іноземних інвестицій в Україну, 

відносяться політична нестабільність, висока інфляція, корупція,  низька надійність 

банківської системи, нестабільність національної валюти та випадки незаконного 

поглинання, злиття підприємств з іноземними інвестиціями іншими організаціями. 

Іноземні інвестиції як правова категорія визначають майнові відносини між 

суб’єктами інвестиційного права з приводу отримання та розпорядження прибутком. 

Предметом інвестиційного права є відносини, що виникають у процесі інвестиційної 

діяльності громадян, юридичних осіб і держави стосовно реалізації інвестицій. 

Правове регулювання іноземних інвестицій розкривається в договорах (контрактах), 

що визначають основні засади розвитку підприємництва та інших видів 

інвестиційної діяльності [6, с. 59]. 

До основних завдань держави у галузі іноземного інвестування відноситься 

формування законодавчої бази, створення правових та економічних умов 

функціонування ринкового механізму, розвиток інституційної інфраструктури. 

Лібералізація законодавства про прямі іноземні інвестиції буде спрямована на 

створення рівних можливостей конкуренції вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Встановлення взаємовигідного податкового режиму для іноземних та національних 

інвесторів, ліквідація спеціальних обмежень репатріації заробітної плати і прибутку 

іноземних інвесторів спрямовано на проведення сприятливої інвестиційної 

політики. До характерних рис такої політики відноситься визнання  права власності 

інвестора, забезпечення гарантій проти експропріації, безпека інвестицій [6, с. 60]. 

Захист інвестицій – це комплекс організаційних, технічних і правових заходів, 

спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню 

цілей внесення інвестицій, ефективної діяльності об’єктів інвестування та 

реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на 

отримання прибутку (доходу) від інвестицій. Держава гарантує захист інвестицій 
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незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Насамперед інвестиції 

не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути 

вжиті заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на 

основі законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі 

збитків, заподіяних у зв’язку з припиненням інвестиційної діяльності [1, с. 208]. 

Іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації, яка здійснюється 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями 

протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. Незареєстровані іноземні інвестиції не 

дають права на одержання пільг і гарантій, передбачених законодавством України. 

Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, 

пов’язаної з використанням об’єктів, що перебувають у державній або комунальній 

власності і передаються у концесію, відбувається на підставі Закону України «Про 

концесії» від 16.07.1999 шляхом укладення концесійного договору. 

З метою залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізації спільно з 

іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту 

товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, 

залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, 

розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових 

ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України в Україні можуть 

створюватись спеціальні (вільні) економічні зони. Їх правовий статус визначається 

Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» від 13.10.92 та окремими законами, які визначають 

статус конкретних вільних зон. Спеціальні (вільні) економічні зони створюються 

Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів 

України або місцевих Рад та місцевої державної адміністрації. Вільна економічна 

зона  – це частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка 

має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і 

пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та 

іноземних фірм. 



232 
 

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, 

мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови та послідовної 

реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських 

підприємств у міжнародні економічні зв’язки, з одного боку, і залучення іноземних 

підприємців до діяльності в Україні, – з іншого. Ефективність господарської 

діяльності як українських, так і іноземних підприємців у рамках передусім правової 

системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості 

охоплення сфер регулювання, тобто державного управління, і ліберальності її 

законодавства. 
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