МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО:
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ECONOMICS, FINANCE, ACCOUNTING AND
LAW: STRATEGIC DEVELOPMENT PRIORITIES
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Збірник тез доповідей Book of
abstracts
Частина 4
Part 4

20 квітня 2019 р.
April 20, 2019
м. Полтава, Україна Poltava, Ukraine

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

УДК 33
ББК 65
Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах
глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,
20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науковопрактичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети
розвитку в умовах глобалізації» з:

Белорусский государственный технологический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Вінницький
національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Запорізький національний технічний університет Запорізький
національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного
економічного університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Ізмаїльський
державний гуманітарний університет
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ
Католицький університет Любельський Павла Івана ІІ Київський
національний торговельно-економічний університет Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка Київський
національний університет технологій та дизайну Луганський
національний аграрний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Міжнародний університет бізнесу і права
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»
Національний транспортний університет Національний
університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія» Національний
університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет «Острозька академія»
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський будівельний коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

2

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет Таврійський
національний університет ім. В. І. Вернадського Тернопільський
національний економічний університет Ужгородський національний
університет
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Університет технологічно-природничий ім. Яна та Єнджея Снядецьких
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківській національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Чернігівський національний технологічний університет

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних
питань економіки, фінансів, обліку та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії
економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки
та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами;
продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського
господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності
економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки природокористування; підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки;
інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та
інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту;
логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; історії та теорії
держави та права, філософії права; конституційного права, муніципального права,
міжнародного публічного права; цивільного права та процесу, сімейного права, житлового
права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права
та права соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права;
адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права;
кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального
процесу, криміналістики.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління,
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Автори тез, 2019
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019
Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua

3

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

ЗМІСТ CONTENTS
СЕКЦІЯ 19. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ

4

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

І., Виноградня В. М.
SECTION
ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВ
19.
FINANCE,
Грищук Н. В., Обнявко М.
BANKING,
INSURANC
ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЗМІН
E ...........................................................................................................................................................
7
РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ..........................................................................................
Б
є
л
о
в
а
І
.
В
.
,
О
п
а
н
а
с
е
н
к
о
А
.
О
.
КРЕДИ
ТНИЙ
Б
у
р
д
о
н
о
с
Л
.

Грищук Н. В., Мулик М.
УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ
ВАЖЛИВИЙ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ПОТОКАМИ ЯК
ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ
12

Грищук Н. В., Павлюк І.
ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ .........................................................................

Гузьо С. С.
ВПЛИВ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВГО ЛЕВЕРИДЖУ НА СТРУКТУРУ
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ..........................................................................................

Дяків Ю. В.
ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ БЕЗГОТІВКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ....................

Ekzarkhova Е. А.
THE INSURANCE SYSTEM AND ITS ROLE IN THE
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP .................................................................

Івашина С. Ю., Махітько В. С.
РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА СВІТОВОМУ
РИНКУ ...................................................................................................................................

Квасігрох Л. О.
НОВІТНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ ..............................................................

Козій І. С.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ..............................
Коновалюк К. Р., Синниченко А. В.
РОЗРИВ
ЯКУПРАВЛІННЯ
СКЛАДОВА
СИСТЕМНОГО
БАНКІВСЬКОГО
РИЗИКУ
ОСОБЛИВОСТІ
КОНФЛІКТАМИ
В ОРГАНІЗАЦІЇ
26

УДК 336.3
5

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

акультет економіки та підприємництва,
Вінницький національний аграрний університет,
Обнявко М.
студент,
а
факультет обліку та оподаткування,
Вінницький національний аграрний університет

Грищук
Н. В.

с
и
с
ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
т
В УМОВАХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
е
н
т
,
ф

За умов змін ринкового середовища відносини в Україні базуються на багатьох
складових: демократичних засадах, підготовлених до роботи в сучасних умовах
підприємницьких структурах, ефективно функціонуючих органах влади, відповідному
нормативному забезпеченні, розвинутій інфраструктурі. Домінантою формування таких
відносин має бути відповідне фінансове забезпечення соціальних та господарських
процесів – як на рівні органів державного управління, так і на рівні господарюючих
суб’єктів. З метою гарантованого фінансового забезпечення першочергових заходів для
концентрації зусиль на основних напрямах суспільного розвитку держави на всіх його
стадіях формуються спеціальні фонди фінансових ресурсів. Державні фінансові фонди
утворюються в Україні та є складовим елементом фінансової системи будь-якої держави.
Вони представляють собою сукупність фінансових ресурсів, які безпосередньо знаходяться
в підпорядкуванні державних органів влади, включаючи і місцевий рівень, а саме –
консолідований бюджет та позабюджетні цільові фонди [1].
Незважаючи на функціональне призначення фондів, в цьому визначенні не показано
чим саме структура фондів відрізняється від консолідованого бюджету – за джерелами
формування, за напрямками витрат коштів або за іншими показниками. Державні цільові
фонди – фонди фінансових ресурсів, створені державою з метою задоволення соціальних та
економічних потреб населення, для витрат на розширене виробництво, розвиток
науково-технічного потенціалу держави тощо. Одночасно і соціальною, і фінансовою
інституцією є Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади. Середній
розмір пенсії по Україні на 1 січня 2017 року становив 1 828,33 грн. проти 1699,51 грн. на 1
січня 2016 року, тобто зріс на 128,82 грн., або 7,6 %. Мінімальна пенсія за віком зросла на
16,1 % (з 1074 грн. на 01.01.2016 до 1247 грн. на 01.01.2017). В даний період найбільший
середній розмір пенсії спостерігався в Донецькій області (2502,13 грн.), м. Києві
(2491,03 грн.) та Дніпропетровській області (1949,3 грн.). Найменшим середнім показником
розміру пенсії характеризувалась Тернопільська
(1509,95 грн.),
Кіровоградська
(1516,53 грн.) та Закарпатська (1597,9 грн.) області. 11 жовтня 2017 року набув чинності
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій № 2148-VIII від 3 жовтня 2017 року, або так звана «пенсійна реформа». Пенсійною
реформою передбачені суттєві зміни до порядку нарахування пенсій та умов їх
призначення. Зокрема, вже починаючи з 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком
необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Кожного року до 2028 року страховий
стаж, необхідний для отримання пенсії, буде збільшуватися на один рік, поки він не досягне
35 років. Реформа також передбачає, що на додаток до існуючої (солідарної) системи
пенсійного забезпечення, вже починаючи6 з 1 січня 2019 року має функціонувати
накопичувальна система.
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Учасниками накопичувальної системи будуть особи, які станом на 1 січня 2019
року підлягатимуть загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню,
тобто особи, на заробітну плату яких нараховується та сплачується роботодавцем
єдиний соціальний внесок. Пенсійна реформа в Україні продовжує набирати обертів.
Так, вже в 2019 році в країні повинен почати працювати другий рівень пенсійної
системи, суть якого полягає в тому, що кожен українець (або роботодавець від його
імені) з зарплати відраховуватиме певну суму на державний рахунок, з якого на
пенсії можна буде отримувати додаткові виплати.
Наявність ресурсів накопичувальної системи
дозволить
вітчизняним
підприємствам, які будуть відповідати жорстким вимогам пенсійного законодавства,
вже найближчим часом залучати внутрішні інвестиції у розвиток власного
виробництва шляхом розміщення акцій в Україні, а не за кордоном. Поява
потужного внутрішнього інвестора сприятиме росту фондового ринку, залученню
інших внутрішніх інвесторів, а згодом – і іноземних.
Отже, Пенсійна реформа у разі її комплексного проведення може стати одним з
реальних реформаторських кроків, адже пенсійні проблеми кардинально впливають на
суспільні настрої, фінанси країни та економіку в цілому. Нова пенсійна система буде
ґрунтуватися на простих і справедливих засадах призначення пенсії. Запровадження
нової пенсійної системи дозволить закласти міцний фундамент достойної пенсії в
умовах ринкового середовища.
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