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підписання договорів з персоналом, постачальниками та споживачами. Компанії мо-
жуть сигналізувати, хто вони є та чого очікують від своїх співробітників, даючи їм кон-
курентну можливість у встановленні кращих відносин. У поєднанні з інноваційним 
онлайн рішенням це також полегшує процес укладання контрактів, робить їх більш 
прозорими, збільшує швидкість рекрутування в різних галузях людської діяльності.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що процес інтеграції реформ у площи-
ну правової сфери є дуже складним і повільним, він здійснюється шляхом величезної 
кількості спроб і помилок і викликає значну кількість суперечок щодо його легаліза-
ції. Але користь від такої інтеграції є беззаперечною. Використання сучасних техніч-
них досягнень у правовій площині надає додаткові гарантії для сторін трудового до-
говору. Упровадження смарт-контрактів і графічної форми трудового договору дасть 
змогу реалізувати принцип єдності й диференціації правового регулювання праці. 
Лише так можна забезпечити потрібний рівень персоніфікації договорів, якого по-
требують суспільні відносини сучасності.
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У статті надається характеристика банківської системи Польської Республіки. Об-
ґрунтовано, що банківська система Польщі перебуває у стані постійної модернізації 
пов’язаної з розвитком національної банківської мережі та технологізацією її роботи. 
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Наголошено, що стан функціонування банківської системи Польщі характеризується 
стабільною тенденцією позитивного розвитку. Указано на наявність дієвого адміні-
стративного механізму управління банківським сектором, представленого Централь-
ним банком та його структурними органами, діяльність яких підкріплено чіткою 
нормативно-правовою основою. Зазначено, що основними засадами, відповідно до 
яких Рада Грошової Політики Польщі розробляє грошову політику держави, є визна-
чення кінцевої та проміжної мети грошово-кредитної політики, ураховуючи макро-
економічну ситуацію і стан грошово-кредитної сфери; забезпечення прогнозного 
рівня інфляції, а також прогнозних показників монетарної бази, грошової маси, тем-
пів їх зростання; забезпечення прогнозну динаміку курсу національної валюти щодо 
світових резервних валют; наявність узгодженості грошово-кредитної політики з еко-
номічною політикою уряду. Зроблено висновок, що елементам фінансової системи 
Польщі притаманна правова основа, розгалужений та дієвий адміністративний ме-
ханізм управління, багаторівневий контроль тощо. Позитивним аспектом її роботи є 
наявність підтримки з боку держави, яка проявляється в чіткому визначенні основних 
засад діяльності та будови ключових елементів фінансової системи на конституцій-
ному рівні, в розробленні дворівневої системи нагляду та контролю за виконанням 
бюджету, у внутрішній політиці держави, направленій на стимулювання та вдоскона-
лення умов функціонування підприємництва, в розвитку національної мережі бан-
ківських установ, у постійному вдосконаленні роботи елементів фінансової системи, 
зокрема веденні в роботу сучасних інноваційних технологій. 

Ключові слова: фінансова система, банківська система, Польська Республіка,  
законодавство, банківська установа.
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The article gives a description of the banking system of the Republic of Poland. It is 
substantiated that the banking system of Poland is in a state of continuous modernization 
connected, first of all, with the development of the national banking network and the technology 
of its work. It is emphasized that the state of functioning of the banking system of Poland 
is characterized by a stable tendency of positive development. The presence of an effective 
administrative mechanism for managing the banking sector submitted by the Central Bank 
and its structural bodies, whose activities are supported by a clear legal framework, is noted. It 
is noted that the main principles under which the monetary policy council of Poland develops 
the monetary policy of the state are: definition of the final and interim goal of the monetary 
policy taking into account the macroeconomic situation and the state of the monetary sphere; 
ensuring the predicted level of inflation, as well as forecast indicators of the monetary base, 
money supply, their growth rates; ensuring the forecast dynamics of the national currency 
rate relative to the world's reserve currencies; the presence of monetary policy coherence with 
the government's economic policy. It is concluded that elements of the financial system of 
Poland are inherent in: the legal basis, ramified and effective administrative management 
mechanism, multilevel control, etc. The positive aspect of its work is the presence of support 
from the state, which manifests itself in the following: a clear definition of the basic principles 
of activity and the structure of key elements of the financial system at the constitutional level; 
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development of a two-tier system of supervision and control over budget execution; the 
internal policy of the state aimed at stimulating and improving the business environment; 
development of the national network of banking institutions; continuous improvement of the 
functioning of the elements of the financial system, in particular, the management of modern 
innovative technologies in their work.

Key words: financial system, banking system, the Republic of Poland, legislation, banking 
institution.

Постановка проблеми. Сучасний вектор розвитку України націлено на поступове 
приєднання до європейської та світової спільноти. Роки радянського контролю те-
риторії, а також усіх сфер життєдіяльності суспільства нашої держави, призвели до 
порівняно високого рівня відсталості у політичному, юридичному, технологічному, 
економічному та іншому аспектах. Застій та консерватизм, які були ключовими чин-
никами розвитку населення СРСР, сьогодні зумовлюють необхідність здійснення рі-
шучих дій у напрямі перейняття світових демократичних цінностей та інновацій із 
метою пристосування та використання у межах національної правової реальності. 
Проте українському законодавцеві не можна бездумно втілювати абсолютно весь за-
рубіжний досвід, сподіваючись на те, що його запровадження вирішить усі проблеми. 
На нашу думку, правильним буде досліджувати та адаптувати до українських реалій 
досвід тих держав, які є найближчими до України, зокрема не лише територіально, а 
й ментально. Однією з таких успішних країн, беззаперечно, є Польща. Нині фінансо-
ва система Польської Республіки є однією з найбільш ефективних порівняно з інши-
ми посткомуністичними державами. У цій країні податки в тандемі з бюджетною сис-
темою, яка також має жорсткий регулятивний апарат, формують досить ефективний 
сектор державних доходів, ускладнений багатьма контрольними важелями, кожен із 
яких забезпечує його стабільність. Окрім бюджетної та податкової сфери, сучасний 
стан фінансової системи Польщі також характеризується особливостями роботи бан-
ківського сектора, адже банківська діяльність – це система спеціальних суб’єктів та 
операцій, здійснюваних ними як учасниками єдиної банківської системи щодо гро-
шей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, заощадження й товару. 
Отож, можна з упевненістю констатувати, що банківська система посідає одне із клю-
чових місць у фінансовій системі будь-якої держави.

Стан дослідження. Окремі елементи фінансової системи Польської Республіки у 
своїх наукових дослідження розглядали: О.О. Бандурка, Г.І. Башнянин, А.В. Бодюк, 
В.Ф. Боєчко, О.В. Бородій, Д.О. Гуменюк, О.О. Джураєва, Д.М. Дмитренко, С.К. Дудар, 
А.Г. Зюнькін, О.Д. Ісайкіна М.М. Пашко, Л.Л. Прокопенко, С.К. Реверчук, А.П. Румян-
цев, А.В. Савченко, Л.А. Савченко та багато інших. Незважаючи на чималу кількість 
розробок, у юридичній літературі відсутнє комплексне дослідження, присвячене бан-
ківській системі Польщі (як важливому елементу її фінансової системи).

Тому мета статті – надати характеристику банківській системі Польської Республіки.
Виклад основного матеріалу. У; правовому розумінні банківська діяльність є су-

купністю правових дій, що здійснюються певними суб’єктами у формі, яка вимагаєть-
ся законом або договором. У цьому аспекті банківська діяльність є системою постійно 
здійснюваних угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку [1 с. 8]. Таким 
чином, якщо податки та бюджет призначено для акумулювання фінансових ресурсів, 
то в межах банківської системи вони перебувають у постійному русі з метою примно-
ження капіталу її суб’єктів. Водночас банківська система – це не тільки сукупність гос-
подарських підприємств та організацій. Вона також містить спеціальний адміністра-
тивний апарат управління. Так, до основних функцій банківської системи Польщі 
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належать такі: емісійна і регулятивна, депозитно-кредитова, розрахункова, розподіл 
ресурсів (дозволяє потік фінансових ресурсів із менш ефективних секторів економіки 
і бізнесу до більш ефективних), фінансовий консалтинг, стимулювання (як «донор» 
банківського капіталу, що впливає на розвиток місцевого підприємництва) [2].

Правову основу банківської системи Польської Республіки становить Конституція, а та-
кож законодавчий акт який регулює діяльність Національного банку Польщі та банківську 
діяльність у цілому. Відповідно до вказаних документів, робота банківського сектора ґрун-
тується на принципах універсальності, самостійності, конкурентоспроможності, самофі-
нансуванні та комерціалізації. До структури банківської системи входять: Польський Наці-
ональний Банк (Центральний банк), комерційні банки та банки кооперативні [3]. 

Відповідно до Основного Закону, Польським Національним Банком виконуються 
такі завдання:

 – емісія валюти, підтримка ліквідності готівкових платежів;
 – розробка і реалізація стратегії грошово-кредитної політики; 
 – розвиток платіжних систем на території Польщі та управління ними; 
 – нагляд за ліквідністю, ефективністю і безпекою платіжних систем;
 – установлення порядку, системи та форм міжбанківських та інших типів платежів;
 – забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки держави; 
 – підтримка стабільності фінансової системи; 
 – нагляд за ліквідністю, ефективністю і безпекою платіжної системи;
 – сприяння розвитку безпеки інфраструктури фінансового ринку;
 – проведення заходів, спрямованих на отримання, обробку відомостей щодо поточ-

ного стану економіки та фінансової системи, а також інформування цього приводу
 – рефінансування та кредитування інших банків у якості організації останньої ін-

станції;
 – представництво інтересів Польщі в міжнародних банках, центральних банках та 

кредитних установах інших держав, а також організація представництва на рівні цен-
тральних банків [4]. 

Органами Польського Національного Банку є Голова Польського Національного 
Банку, Рада Грошової Політики, а також Правління Польського Національного Бан-
ку. У Конституції прописано, що Голова Польського Національного Банку признача-
ється Сеймом за поданням Президента Республіки строком на 6 років, при цьому він 
не може належати до політичної партії, профспілки, займатися публічною діяльніс-
тю, несумісною з його посадою [5, с. 73–74]. 

Склад Ради Грошової Політики формують Голова Польського Національного Бан-
ку як керівник, а також особи, що вирізняються своїми знаннями у сфері фінансів, 
яких призначають строком на 6 років у рівній кількості. Президент Республіки, Сейм 
і Сенат. Рада Грошової Політики щороку визначає основні положення грошової полі-
тики і подає їх Сейму до відома одночасно з унесенням Урядом проекту закону «Про 
бюджет». Зазначимо, що основними засадами, відповідно до яких Рада розробляє гро-
шову політику держави, є:

 – визначення кінцевої та проміжної мети грошово-кредитної політики, ураховую-
чи макроекономічну ситуацію і стан грошово-кредитної сфери; 

 – забезпечення прогнозного рівня інфляції, а також прогнозних показників моне-
тарної бази, грошової маси, темпів зростання; 

 – забезпечення прогнозної динаміки курсу національної валюти щодо світових ре-
зервних валют; 

 – наявність узгодженості грошово-кредитної політики з економічною політикою 
уряду [6].
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У додаток до цього Рада Грошової Політики у період 5 місяців після закінчення 
бюджетного року звітує перед Сеймом про виконання основних положень грошової 
політики [5, c. 73–74].

Інші організації, що входять до банківсько системи Польщі, не мають адміністра-
тивних повноважень, а виконують функції з надання банківських послуг. Залежно від 
типу останніх, банки поділяються на загальні та спеціалізовані. Так, загальні банки 
пропонують стандартні кредитні та депозитні послуги. Спеціалізовані банки у своїй 
роботі реалізують особливі види фінансової діяльності. До таких належать іпотечні 
банки, які пропонують клієнтам іпотечні кредити. Інвестиційні банки – чергова під-
група спеціалізованих банків, що займаються консалтинговою діяльністю та органі-
зацією випуску цінних паперів. У Польщі роль інвестиційних банків виконують не-
банківські інститути, що належать іноземним інвестиційним банкам. Також на ринку 
капіталів з’явилися польські банки, що пропонують послуги у сфері організації та 
гарантуванні емісії тощо [6–9].

Необхідно зазначити, що останніми роками спостерігався швидкий розвиток та 
укрупнення банківської мережі, а також ринку банківських карток. Польські банки 
пропонують усі типи банківських карток, хоча дисконтні картки становлять близь-
ко 88% від загальної кількості споживання. Щоб виграти в конкурентній боротьбі на 
міжнародному рівні, польські банки активно інвестують у свої мережі, а також в ав-
томатизацію та інформатизацію. Багато комерційних банків (зокрема, кооперативні) 
пропонують свої послуги через Інтернет. Деякі банки надають своїм клієнтам можли-
вість здійснювати ті чи інші фінансові операції за допомогою звичайних мобільних 
телефонів, які дають доступ до інтернет банкінгу. Так, система електронного банкін-
гу сьогодні є у Польщі однією з найбільш розвинених сфер банкінгу в Європі. Окрім 
цього, за рівнем безпеки електронний банкінг у Польщі також оцінюється досить ви-
соко [10;11]. 

Таким чином, сучасна банківська система Польщі перебуває у стані постійної мо-
дернізації пов’язаної з розвитком національної банківської мережі та технологізацією 
її роботи. Щодо загального значення банківського сектора в межах фінансової систе-
ми, то стан його функціонування характеризується стабільною тенденцією позитив-
ного розвитку. До того ж варто вказати на наявність дієвого адміністративного ме-
ханізму управління банківським сектором, представленого Центральним банком та 
його структурними органами, діяльність яких підкріплено чіткою нормативно-пра-
вовою основою. Положення останньої визначають правовий статус, принципи побу-
дови банківського сектора та засади грошово-кредитної політики.

Окрім банківської системи, варто приділити увагу й іншим елементам фінансової 
системи Польщі. Наприклад, також важливим аспектом сучасного розвитку фінансово-
го сектора польської держави є сфера підприємницької діяльності, зокрема фінанси ма-
лих і середніх підприємств. Варто зазначити, що протягом значного проміжку часу ця 
галузь не припиняє свого розвитку та залишається позитивним інструментом підтрим-
ки економічного добробуту країни на високому рівні. Пояснюється таке становище 
особливою політикою Уряду, головною метою якої є формування умов для створення 
та повного використання потенціалу розвитку сектора малих та середніх підприємств. 
У 1999 р. цей вектор урядової політики набув правового закріплення у законодавчому 
акті, який регулює господарську діяльність. Його положення зобов’язують органи гро-
мадської адміністрації створювати сприятливі умови для функціонування і розвитку 
малих та середніх підприємців, зокрема через такі дії: підтримку змін правового стану, 
які б сприяли полегшенню доступу до фінансових ресурсів у вигляді кредитів і бан-
кових позичок та кредитних доручень, створення умов для функціонування місцевих  
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фондів кредитних доручень і систем регарантій, полегшення доступу до інформації, 
навчань та порад, підтримки місцевих та регіональних інституцій і організацій, що 
дбають про інтереси малих та середніх підприємців, пропагування співпраці малих та 
середніх підприємців з іншими польськими та закордонними підприємцями, привер-
нення особливої уваги до місцевого підприємництва [12].

Показником ступеня та особливостей функціонування фінансової системи Поль-
щі на сучасному етапі є діяльність фінансового ринку. Його фундамент закладено 
у 1991 р., коли Сейм ухвалив законодавчий акт щодо регулювання публічного обігу 
цінних паперів і довірчих фондів. Таким чином, створено правові засади для функ-
ціонування основних інститутів ринку капіталів: маклерських домів, бірж, довірчих 
фондів та Комісії цінних паперів. Безперечно, одним з основних суб’єктів фінансового 
ринку є Варшавська біржа, яка сьогодні є членом Міжнародної федерації бірж і цін-
них паперів та членом-кореспондентом Федерації європейських бірж цінних паперів  
[13, с. 127]. Правову основу її діяльності становлять: вищенаведений закон, Торговель-
ний кодекс, Закон «Про публічний обіг цінних паперів», статут акціонерного товари-
ства «Біржа цінних паперів» у Варшаві, регламент Біржі, регламент Біржового суду. 
Товариства, які котируються на біржі, відрізняються одне від одного не тільки ви-
дом діяльності, а й величиною обігу і прибутків, бухгалтерською вартістю, капіталом 
тощо. Для того, щоб суб’єкти біржової торгівлі могли краще визначати тип підприєм-
ства, з яким вони співпрацюють, усі сфери функціонування біржових товариств по-
ділено на три ринки: основний – призначений для найбільших фірм, паралельний – 
для середніх, вільний – для менших товариств або тих, що нещодавно утворилася.

Крім того, для зручності діяльності суб’єктів біржової торгівлі існують біржові індек-
си – показники, на підставі яких можна оцінити ринкову ситуацію, не аналізуючи змін 
курсів окремих акцій. На ці показники впливають спади і зростання вартості акцій [12].

Висновки. Завершуючи, можна констатувати, що сучасна фінансова система Поль-
щі має ґрунтовну та ефективну структуру. Кожному елементу останньої притаманні: 
правова основа, розгалужений та дієвий адміністративний механізм управління, ба-
гаторівневий контроль тощо. До того ж позитивним аспектом її роботи є наявність 
підтримки з боку держави, яка проявляється в чіткому визначенні основних засад ді-
яльності та будови ключових елементів фінансової системи (податкової, бюджетної та 
банківської систем) на конституційному рівні, розробленні дворівневої системи наг-
ляду та контролю за виконанням бюджету, внутрішній політиці держави, направле-
ній на стимулювання та вдосконалення умов функціонування підприємництва, роз-
витку національної мережі банківських установ, постійному вдосконаленні роботи 
елементів фінансової системи, зокрема введенні в їх роботу сучасних інноваційних 
технологій. Отже, представлені особливості свідчать, що на сучасному етапі розвитку 
фінансова система Польщі є стабільною та орієнтованою на подальшу еволюцію, що 
ще раз підтверджує необхідність запозичення польського досвіду в питаннях управ-
ління сектором фінансів держави. 
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Визначається місце права соціального забезпечення в системі права України. Уточ-
нюється предмет правового регулювання права соціального забезпечення та інших 
галузей права. Розглядається роль права соціального забезпечення в системі права 
України. Досліджено думки вчених, які вивчали право соціального забезпечення, та 
з’ясовано, що на сьогодні відсутнє чітке розуміння місця права соціального забезпе-
чення в системі національного права, що заважає конкретизації предмета правового 
регулювання інших галузей права, з якими право соціального забезпечення «кон-
тактує» в процесі виконання покладених на нього функцій та завдань. Підкреслено, 
що відносини зайнятості й працевлаштування є комплексними за своєю юридич-
ною природою, адже вони входять до предмета адміністративного, трудового права 
і права соціального забезпечення. Наголошено, що без належного та злагодженого  


