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У сучасному світі глобалізація економіки відіграє особливу роль в 

формуванні та розподілі інвестиційних ресурсів. Оскільки глобальна фірма 

має набагато більші переваги перед своїми конкурентами, існує велика 

зацікавленість інвесторів в здійсненні інвестиційної діяльності на території 

України. Проте існує велика кількість нюансів та невизначеності в даному 

питанні. Про це свідчить не надто сприятливий інвестиційний клімат держави 

та недосконала законодавча система.  

Метою роботи є аналіз основних тенденцій міжнародних інвестиційних 

потоків в Україну та запропонувати способи залучення більшої кількості 

іноземних інвестицій. 

Проведені нами дослідження і узагальнення теоретичних та 

методологічних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців дали змогу 

сформувати наступне трактування поняття «інвестиції»: це як певні грошові 

витрати та частина доходу, які спрямовані на відтворення як індивідуального, 

так і суспільного капіталу, і в результаті передбачають отримання у 

майбутньому перспективних доходів або запланованого соціального ефекту 

[1]. 

Глобалізація економіки є складовою процесу світової економічної 

інтеграції, яка в першу чергу сприяє лібералізації міжнародної торгівлі та 

прискоренню темпів технологічного прогресу для її учасників. Шляхом 

збільшення обсягів іноземного інвестування здійснюється поштовх країни до 

можливості виходу на міжнародні ринки, збільшення конкурентоздатності 

товарів та поліпшення виробничих процесів в цілому. До того ж іноземні 

інвестиції не завжди можуть виражатися виключно в грошовій формі. Частіше 

за все це поєднання грошових потоків з новітніми технічними розробками та 
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впровадженнями, які дозволяють підвищити рівень рентабельності 

виробництва.  

Для інвесторів вкладання коштів у розвиток глобальної організації 

виробництва виводить їх продукцію на новий рівень міжнародної торгівлі, 

охоплюючи значно більший сегмент ринку і маючи змогу конкурувати з 

іншими виробниками в якості та ціні виробу [2]. 

У цілому Україна має досить привабливі чинники для вкладання 

іноземного капіталу. Це і порівняно недорога робоча сила, і вдале місце 

розташування країни, і велика кількість природних ресурсів. 

Найпоширенішими сферами інвестування вважається промисловість та 

фінансова діяльність. Найбільша частка іноземних інвестицій у промисловість 

припадає на переробну промисловість (82,01%) [3].  

Міністерство економічного розвитку України оприлюднило обсяг 

залучених з початку 2015 року прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) в економіку України на 1 липня 2015 р. Він становив 42851,3 млн 

дол. США (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції) та в розрахунку на одну особу населення – 

1000,5 дол. Цей показник значно зменшився за період з 2012 по 2016 рік, 

приблизно на 248,5 млн дол. Це свідчить про поступовий спад іноземної 

інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції в Україну потрапляють з 133 

країн світу. Найбільший відсоток вкладають інвестори з країн Євросоюзу. Це 

пояснюється безпосередньою близькістю розміщення. Розподіл інвестиційних 

ресурсів по країнах світу показано на рис. 1. 
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2354,3

1953,9

1539,2
1371,2

Кіпр Німеччина Нідерланди Росія

Австрія Велика Британія Франція Швейцарія
 

 

Рис. 1 Розподіл залучених прямих іноземних інвестицій в Україну 

протягом 2015 року (млн дол.) [3] 
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На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 

діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації [4]. 

Чинники, які впливають на погіршення інвестиційного клімату України, 

мають системний характер і охоплюють правову, економічну, науково-

технологічну та фінансову складові [5, с.235].  

До них належать: неврегульована політична ситуація в країні; спад 

виробництва; низький рівень розвитку економіки; низький платоспроможний 

попит підприємств; зниження купівельної спроможності населення; соціальна 

нестабільність, незахищеність населення; посилення тиску на бізнес шляхом 

високого рівня корупції; недовіра до влади; нерівні умови ведення бізнесу 

[6, с.88]; орієнтованість політики уряду на залучення інвестиційних ресурсів з 

боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, а не створення 

сприятливих умов в інвестиційній сфері для залучення потенційних 

стратегічних іноземних інвесторів; непрозорість системи відкритості 

фінансового ринку України та недосконалість законодавчої бази як для 

національних, так і для іноземних потенційних інвесторів [5, с.235]. 

Вирішення цих соціально-економічних проблем, які є бар’єром для 

інвесторів, дозволить Україні значно поліпшити інвестиційний клімат і тим 

самим прискорити темпи економічного зростання, підвищити ділову 

активність країни і поліпшити добробут населення. 

У цілому для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно 

розробити стратегію залучення іноземних інвестицій окремо для кожного 

економічного регіону з врахуванням його особливостей, переглянути 

податкове законодавство в сфері інвестування, надавши інвесторам більш 

привабливі податкові ставки чи податкові канікули. Також необхідно внести 

зміни до законодавства про іноземні інвестиції, які будуть більш привабливі 

для іноземних інвесторів. До цих змін включається запровадження спрощеної 

системи оподаткування та зацікавленості в іноземних ресурсах.  

Висновки. Головними проблемами у залученні іноземних інвестицій на 

сьогодні є: законодавча та політична нестабільність, відсутність гарантій 

захисту від змін українського законодавства, значний податковий та 

адміністративний тиск, високий рівень корумпованості та бюрократизму, 

значний рівень інфляції в країні та складність реєстраційних, ліцензійних і 

митних процедур. Основними шляхами вирішення даних проблем можуть 

бути: створення системи інституцій і механізмів, що полегшують діяльність 

інвесторів в Україні та здійснення скоординованої інформаційно-

маркетингової політики, що суттєво покращить інвестиційну привабливість 

України у світі. Отже, аналіз факторів залучення прямих зарубіжних 

інвестицій у регіони України, їх типологія і ранжування за ступенем 

важливості мають не тільки велике теоретичне, але і практичне значення [7]. 
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Реалізація всіх потреб жителів регіонів в значній мірі залежить від 

збільшення обсягу інвестицій в основний капітал у галузі соціальної 

інфраструктури. Ринкове середовище ставить жорсткі вимоги до підвищення 

ефективності використання ресурсів, зниження витрат на виробництво, 

освоєння нової техніки та технологій, а також підвищення якості вироблених 

товарів (послуг) підприємствами, організаціями, установами соціальної сфери. 

Проте більшість господарських суб’єктів у зв’язку з високим ступенем 

фізичного та морального зношення основних виробничих фондів не можуть 

виконувати свої основні функції. Це потребує розробки нової інвестиційної 

політики в регіонах та залучення додаткових інвестицій з метою розвитку 

економіки на мезо- та мікрорівнях. 

Проблеми виокремлення інфраструктури як окремого об’єкта 

інвестування та її розвитку в аспекті регіональної політики вивчались як 
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зарубіжними так і вітчизняними вченими, зокрема, Р. Іохімсеном, Х. Зінгером, 

Д. Кларком, А. Пезенті, Д. Реєм, а також Є. Логіновим. Ю. Саєнком, 

А. Багдаєвим, Д. Стеченком тощо. 

Метою роботи є дослідження основних проблем, що пов’язані із 

залученням інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури регіонів 

України. 

Роль соціальної інфраструктури полягає в здійсненні просторових 

процесів у суспільстві, впровадженні раціональних форм організації життя 

людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, 

відновлення життя, відтворення населення. Базовим джерелом фінансування 

соціальної сфери виступають державний та місцеві бюджети. Саме місцеві 

бюджети забезпечують утримання основної мережі дошкільних установ, шкіл, 

медичних та соціальних установ, обслуговування транспортної 

інфраструктури регіону, підтримка об’єктів соціально-культурної сфери та 

житлово-комунального господарства, здійснення комп’ютеризації та 

інформатизації навчальних закладів та інші заходи [1]. 

На сьогоднішній день Україна має значні проблеми з фінансуванням 

соціальної інфраструктури в регіонах, які, насамперед, пов’язані з 

недостатністю бюджетних коштів для покриття всіх потреб, а саме [2]: 

- відсутня підтримка житлово-комунального господарства і 

громадського транспорту за допомогою дотацій населенню; 

- бюрократизована система державних структур, які безповоротно 

поглинають значну кількість фінансових ресурсів; 

- занедбаність системи соціальної допомоги населенню в аспекті 

виплати пенсій та соціального страхування; 

- нераціональний розподіл коштів на потреби закладів освіти та 

охорони здоров’я через системи централізованих фондів; 

- нестача фінансових ресурсів для інвестування у вдосконалення 

транспортної інфраструктури. 

Тому, залучення додаткових приватних як вітчизняних так і іноземних 

інвестицій є найраціональнішим виходом із даної ситуації.  

Світовий досвід розвинених країн підтверджує вище наведену тезу. За 

оцінками експертів, кожен мільярд доларів, інвестований у розвиток 

інфраструктури, створює безпосередньо 15 тис. робочих місць і приблизно 

30 тис. додаткових робочих місць у суміжних з інфраструктурою галузях. 

Ефективність інвестування у розвиток соціальної може проявлятись через 25-

30 років. На розвиток інфраструктури в розвинених країнах світу витрачається     

6-8% від ВНП, у Китаї 8-10%, в Індії та Бразилії в межах 4-6%, в країнах 

Латинської Америки – 2%. Інвестиції в інфраструктурні проекти у 

транспортному та телекомунікаційному секторах економіки на рівні від 1% 

від обсягу ВНП національної економіки призводять до прискорення річних 

темпів зростання ВНП країни в розрахунку на душу населення на 0,6%. [3]. 

Все це доводить складність та багатогранність вимог до прийняття 
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управлінських рішень щодо розвитку соціальної інфраструктури та її об’єктів 

як на регіональному так і на державному рівнях [4]. 

В українських умовах головними проблемами, що пов’язані із 

залученням інвестицій в розвиток соціальної інфраструктури є: 

- недосконала законодавча база щодо розподілу фінансових ресурсів 

соціальної сфери; 

- високий рівень корупції в сфері розподілу бюджетів; 

- неможливість самостійно формувати власний бюджет та залучати 

додаткові інвестиції закладам соціальної сфери; 

- відсутність раціонально побудованої та законодавчо підкріпленої 

інвестиційної стратегії в соціальній сфері; 

- низький рівень довіри приватного інвестора до державних структур, в 

тому числі закладів соціальної сфери як потенційного об’єкта інвестування. 

Інвестиційні ресурси будуть спрямовані в розвиток соціальної 

інфраструктури лише тоді, якщо на законодавчому рівні будуть закріплені всі 

основні аспекти механізму фінансування соціальної сфери. Тобто, приватний 

інвестор розглядає будь-який об’єкт інвестування з метою отримання 

прибутку з нього, тому він повинен знати свої можливості та свої права, щоб у 

разі несприятливих обставин останні були захищені на державному рівні. 

Водночас, соціальна інфраструктура повинна існувати як окрема самостійна 

система, здатна розпоряджатись своїми наявними ресурсами та залучати в разі 

необхідності додаткові, а також виведена з-під державного впливу та 

позбавлена від значної бюрократизації та елементів корупції.  

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що соціальна 

інфраструктура в Україні знаходиться в досить стагнаційному стані та має 

багато проблем щодо розвитку та фінансування з місцевих та державних 

бюджетів. Тому існує потреба залучення додаткових інвестиційних ресурсів з 

боку приватних структур. Якщо розглядати соціальну сферу як потенційний 

об’єкт капіталовкладення для приватних інвесторів, то на шляху останніх 

стоїть ряд проблем, пов’язаних із, насамперед, відсутністю законодавчо 

врегульованих питань розподілу фондів окремих елементів соціальної 

інфраструктури та недовіра з боку інвестора до таких об’єктів через значну 

бюрократизацію та корупцію. Вирішення вище перелічених проблем створить 

умови щодо розвитку соціальної інфраструктури в Україні за допомогою 

приватних рук. 
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На сьогоднішній день Україна проходить своєрідну завершальну стадію 

так званого трансформаційного етапу в розвитку власної економіки, тобто 

переходу до ринкових відносин з позбавленням залишків пострадянської 

системи господарювання та управління економікою. Для реалізації такої 

економічної політики як на національному так і на регіональному рівнях 

необхідна ресурсна база у вигляді притоку інвестицій. Від часів незалежності 

Україна намагається реалізувати активну інвестиційну політику щодо 

залучення інвесторів на власну територію, проте на практиці очікуваного 

ефекту і результату не вдається отримати. Тому питання розробки нової більш 

досконалої інвестиційної політики держави є досить актуальним, особливо у 

зв’язку з прискореними євроінтеграційними процесами, які вимагають від 

України підвищення власної конкурентоспроможності на європейському 

ринку, а також із збільшенням інтересу з боку потенційних інвесторів.  

Формування привабливого інвестиційного клімату в Україні є 

ключовим об’єктом досліджень вітчизняної наукової школи, зокрема, А. 

Пересади, В. Гейця, М. Коржа [1], О. Гаврилюка [2], Л. Чернюк, В. Шпильової 

тощо. 

Інвестиції є ключовим елементом в процесі становлення як маленького 

бізнесу так і національної економіки. В умовах посилення глобалізаційних 

процесів та інтеграції світової економіки, соціально-економічне становище 

країн, особливо тих, що розвиваються, значною мірою залежить від залучення 

зовнішніх інвестицій. Вони є джерелом ресурсів для реалізації важливих 

економічних перетворень, розвитку тих чи інших галузей господарства та 

можливого впровадження інновацій у діяльність бізнесу.  

Проте, інвестування можливе лише тоді, якщо для потенційного 

інвестора задовольняють умови в яких планується здійснення вкладення 

ресурсів з подальшим отриманням прибутку. Сукупність даних умов формує 

інвестиційний клімат держави або її інвестиційну привабливість. Інвестиційна 

привабливість країни - один з найбільш важливих показників, що 
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характеризуєможливість стабільного економічного розвитку як окремих 

галузей народного господарства, так і економіки країни в цілому. 

Інвестиційна привабливість як окремо взятого регіону так і держави 

загалом залежить від певних факторів, а саме [3]: 

1) Праця. При прийнятті інвестиційних рішень враховується як і 

якість так і вартість робочої сили.  

2) Інфраструктура. Розвиненість інфраструктури як виробничої так і 

логістичної. Розвинена транспортна мережа полегшує процес доставки 

необхідних ресурсів, а також сприяє швидкому розподілу продукції між 

споживачами. Не менш важливу роль грає наявність сучасних засобів 

комунікації, рівень розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в країні.  

3) Інституційний фактор. Держава з розвинутими інститутами, що 

характеризується прийняттям рішень на основі чітких правил і норм, високим 

рівнем участі населення у виконання громадських обов’язків, сигналізує про 

сприятливу ситуацію в країні.  

4) Економічний фактор. Він враховується як для держави так і для 

окремих регіонів. Даний фактор визначає рівень економічної та політичної 

активності в регіоні або країні загалом. Для її виміру застосовуються дві 

змінні – інвестиційний рейтинг та обсяг внутрішніх приватних інвестицій. 

Останній показник відображає загальний інвестиційний клімат, водночас 

активність внутрішніх інвесторів є позитивним сигналом для іноземних 

інвесторів. 

5) Ступінь відкритості зовнішньоекономічних відносин. Даний 

фактор пов’язаний із зовнішньою торгівлею, а саме з вирахуванням показника 

значущості торгівельних потоків, тобто чистого експорту. 

6) Геополітичний фактор. Включає в себе, насамперед, географічне 

положення країни, його особливості та переваги, а також положення держави 

по відношенню до інших країн в політичному аспекті. 

Аналізуючи теперішню економічну ситуацію в Україні згідно з вище 

переліченими факторами, можна стверджувати, що інвестиційний клімат на 

теперішній час не є достатньо привабливим для інвестора. Незважаючи на 

привабливе геополітичне положення держави, вітчизняна економіка 

характеризується хоч і досить дешевою, але не достатньо якісною робочою 

силою; низькою купівельною спроможністю населення, що обмежує певні 

комерційні можливості інвестора. Вітчизняна інфраструктура потребує 

окремих інвестицій для оновлення та модернізації, що стосується не тільки 

логістики, а також і інформаційного забезпечення. Недосконале інвестиційне, 

податкове та митне законодавство, наявність значних обсягів тіньової 

економіки та корумпованість державних органів також не є привабливим для 

іноземного інвестора. Відсутність відкритих правил гри відлякують 

іноземного інвестора, що дозволило потужним бізнесовим групам, 

наближеним до владних кабінетів, користуватись значними преференціями на 

інвестиційному ринку [4]. 
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Розроблюючи нову інвестиційну стратегію держави, уряд повинен 

врахувати всі проблемні моменти, що гальмують притік інвестицій в Україну 

та включити нові заходи та інструменти, що покращуватимуть інвестиційну 

привабливість держави, а саме: 

- вдосконалення інвестиційної політики за рахунок лібералізації 

податкової системи та мінімізації державного втручання в роботу бізнесу; 

- надання преференцій малому та середньому бізнесу; 

- забезпечення вільного руху закордонного капіталу в Україну; 

- інвестування капіталу в модернізацію інфраструктури; 

- спрямування інвестицій в освіту з метою підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили; 

- формування інвестиційного маркетингу держави; 

- розвиток нової бізнес-культури та розвито кластерних систем бізнесу. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна має потужний фундамент 

для залучення значних обсягів інвестицій в розвиток національної економіки 

та бути конкурентоспроможною державою на світовому ринку в перспективі. 

Основними проблемами, які гальмують процеси залучення інвестицій в 

економіку, а саме недосконалість податкового законодавства, високий рівень 

корупції, неврегульованість системи державного управління інвестиціями на 

рівні законодавства тощо. На сьогоднішній день уряду необхідно подолати 

значні перешкоди на шляху розбудови нової інвестиційної політики, зокрема, 

в аспекті вдосконалення державного регулювання економіки, розширення 

прозорості роботи економічно важливих інститутів; інвестуванню значних 

обсягів капіталу в розвиток інфраструктури та освітньої системи, а також 

розробку інвестциційної маркетингової стратегії держави. 
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На сьогоднішній день концепція формування регіональних бізнес-

кластерів набуває все більшої популярності. Інтеграція підприємств, 

об’єднаних спільним напрямком діяльності, на регіональному рівні в єдині 

системи дає досить високі результати. Україна не є виключенням. Ідея 

створення кластерів на теренах вітчизняних економічних регіонів тільки 

набирає обертів в українському бізнес-середовищі. Проте, їх формування 

вимагає вирішення певного ряду проблем в економіці України. 

Науковий погляд на тематику формування регіональних 

підприємницьких кластерів висвітлили як зарубіжні так і вітчизняні вчені, 

зокрема, Портер М., Ффоукс-Вільямс І., Захарченко В.І., Войнаренко М.П., 

Макаренко М.В. та ін. 

За визначенням Майкла Портера, бізнес-кластер – це зосередження в 

межах певної території підприємств, що є взаємозалежними між собою. Така 

формація може включати в себе не тільки організації виробничого характеру, 

але і наукового, сервісного, управлінського та державного. Тобто, це 

своєрідний самостійний «економічний організм», що поєднує в собі виробничі 

та обслуговуючі підприємства, торгівельні організації, венчурні підприємства, 

університети та органи державної влади. На регіональному рівні, кластери 

можуть створити можливості для концентрації ресурсів, капіталу, робочої 

сили, поглибити спеціалізацію відповідного регіону та підвищити його 

інвестиційну привабливість.  

На даному етапі українське бізнес-середовище перебуває в досить 

хаотичному становищі. Економіка регіонів України перебуває в стані депресії 

та стагнації, наукова база не розвивається, нові технології виробництва 

практично не створюються – більшість інновацій запозичено із-за кордону, 

має місце існування залишків радянських технологій, машин та 

інфраструктури. 

Одним із основних чинників інвестиційної привабливості регіонів 

України слід визнати галузевий. Вигоди економіко-географічного положення 

повною мірою не зумів реалізувати жоден із регіонів України. Галузеві 

відмінності існують як на рівні країни загалом, так і на рівні регіону. Так, 

багато регіонів різко підвищили свою інвестиційну привабливість саме за 

рахунок значних капіталовкладень у підприємства, малоперспективні в 

національному масштабі, але необхідних в регіоні галузей [1]. Можна 
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стверджувати, що утворення бізнес-кластерів в розрізі галузей на теренах 

регіонів України допоможе подолати проблему відсталості районів, 

стимулюватиме розвиток малого бізнесу, розширюватиме спеціалізацію 

регіону та розвиватиме інновації та наукову базу для потреб бізнесу.  

Проте на шляху формації вітчизняних кластерів постає певний ряд 

проблем [2]: 

1) Нерозвиненість малого бізнесу в регіонах. Формування кластерів 

вимагає інтеграції в більшості підприємств малого та середнього розміру. На 

сьогоднішній день масштаб розвитку даних підприємств в Україні є 

незначним, більшість знаходиться в тіні.  

2) «Занедбаність» вітчизняної наукової та освітянської бази. 

Вітчизняна система освіти на сьогоднішній день не готує 

висококваліфікованих спеціалістів для тих потреб, які вимагає ринок праці, а 

наука перебуває в досить депресивному становищі, через відсутність як 

інвестицій в її розвиток так і інтересу з боку, насамперед, держави та бізнесу 

3) Непривабливість інвестиційного клімату для залучення капіталу. 

Розвиток бізнесу на території регіону потребує відповідного капіталу 

залучення якого як від внутрішніх так і від зовнішніх інвесторів потребує 

створення привабливих умов, стабільної економічної та політичної ситуації в 

країні. 

4) Зацікавленість органів державної влади. Одним із важливих 

факторів, що сприятиме формуванню кластерів в Україні – є зацікавленість 

державної влади в їх створенні. Держава має бути своєрідним мотиватором в 

процесі створення бізнес-кластерів. 

Під час розвитку кластерів виникає ряд помилок [3]: 

- держава робить усе за своїми правилами - держава у потрібний момент 

не може відійти - не дозволяє бізнесу очолити процес. В результаті компанії 

вирішують залишити проект і йдуть; 

- якщо підтримка держави буде короткостроковою кластерна ініціатива 

зазнає невдачі. Бізнес не отримав достатнього імпульсу, а фінансування вже 

припинилось; 

- кластерний менеджер не та людина, яка потрібна. Найбільш важливим 

для менеджера у розвитку кластерів - вміння будувати відносини між 

компаніями робити культуру більш відкритою. 

Для розвитку кластерів потрібна «потрійна спіраль»: бізнес, державні 

інституції, наука та освіта. Кластерний менеджер має бути підзвітний раді, де 

домінує бізнес, але входять до неї і представники інших організацій. Потрібно 

використовувати командний підхід на національному рівні, щоб забезпечити 

розвиток на локальному. 

Отже, в роботі досліджено основні проблемні аспекти розвитку бізнес-

кластерів та їх потенціал щодо підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності регіонів України. Підприємства регіону, 

об’єднавшись у кластер, мають шанс більш ефективно відстоювати свої 
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інтереси на рівні місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а 

також брати участь у великих інвестиційних програмах. Переваги, які 

отримують підприємстви, що входять у кластер, засновані на можливостях 

інноваційного потенціалу, породжуваних об’єднанням. До основних проблем, 

які виникають в процесі розвитку кластерів, та помилок, які здійснюються під 

час реалізації проекту, належать: нерозвиненість малого бізнесу в регіонах, 

становище освіти та науки, зацікавленість органів державної влади.  
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В останні роки в Україні питання про соціальну відповідальність бізнесу 

постало особливо гостро, оскільки через низку причин держава сьогодні не в 

змозі забезпечити прийнятний рівень соціальної захищеності людей. 

Установлені мінімальні соціальні гарантії, нагальні соціальні проблеми не 

вирішуються, механізми соціальної допомоги показують свою 

неефективність. Тому, розвиток суспільства потребує уваги до соціального 

інвестування як до цілеспрямованого вкладення ресурсів у розвиток 

соціальної сфери, тобто сфери, де саме формується і нарощується людський, 

інтелектуальний і соціальний капітал.  

Дослідженням політики реалізації соціальних інвестицій в практиці 

компаній займаються такі вітчизняні автори, як В.М. Якимець, А.Ф. Векслер, 

Г.Л. Тульчинський, С.В. Туркін, Ю. Слащева, С.Є. Литовченко, Є.В. 

Балацький, М.І. Либоракіна та ін.  

Соціальні інвестиції є основним інструментом і важливою ознакою 

соціальної відповідальності на всіх рівнях, що здійснюються з метою 
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одержання корисного суспільного ефекту в майбутньому. Соціальні інвестиції 

- це матеріальні, технологічні, управлінські та інші ресурси, а також фінансові 

засоби компаній, що направляють на реалізацію соціальних програм, 

розроблених з урахуванням інтересів внутрішніх і зовнішніх зацікавлених 

сторін. На підставі вищевикладеного можна припустити, що в стратегічному 

відношенні компанією буде отриманий певний соціальний і економічний 

ефекти [1]. 

Суб’єкти соціальних інвестицій - органи державної влади, державні і 

муніципальні підприємства, комерційні і некомерційні організації, фізичні 

особи. Для держави цілями соціальних інвестицій можуть бути підвищення 

національного доходу і рівня життя населення; для комерційних структур, 

іноземних інвесторів і фізичних осіб – прибуток; для некомерційних 

організацій - підвищення рівня і якості життя населення за допомогою 

задовільнення матеріальних, духовних і соціальних потреб. Водночас, 

соціальні інвестиції варто відрізняти від спонсорства і благодійності [2].  

В основі соціально відповідального інвестування знаходиться вивчення і 

виділення об’єктів для інвестування, що задовольняють певним критеріям 

соціальної відповідальності, під якою розуміється відкрита і прозора 

діяльність, що базується на етичних цінностях, повазі до своїх співробітників, 

акціонерів і споживачів, а також турботі про навколишнє середовище. 

Основна мета соціально відповідального інвестування - сполучення 

економічної ефективності вкладень засобів з етичними цінностями інвестора. 

Для прикладу, у США представлений найбільший сегмент світового ринку 

соціально відповідальних інвестицій - 2,29 трлн дол., або 81,8% світового 

ринку. Розвиток і поширення соціального інвестування пов’язане з 

усвідомленням того, що корпорації впливають на якість життя населення. 

Зростання чисельності соціально свідомих інвесторів благотворно впливає на 

ділову практику компаній і стимулює позитивні зміни в суспільстві [1]. 

В історії української культури соціальні інвестиції не є новим явищем, 

традиції інвестування в добробут і розвиток суспільства були закладені ще в 

ХІХ ст. Меценатство, як самий яскравий варіант соціального інвестування, 

було поширеним явищем серед тодішніх підприємців на теренах України [3].  

Сьогодні соціальними інвестиціями на мікрорівні можна вважати 

вкладення домогосподарствами й окремими особами певних коштів для свого 

розвитку взагалі та для отримання соціальних і фінансових дивідендів 

зокрема. Отже, до соціальних інвестицій на мікрорівні можна віднести 

витрати домогосподарства: на освіту дорослих членів домогосподарства та 

їхніх дітей, професійне навчання та підвищення кваліфікаційного рівня; на 

забезпечення здорового способу життя; профілактику та лікування 

захворювань; медичне страхування і страхування від нещасних випадків та 

непрацездатності; на інтелектуальний, культурний і духовний розвиток тощо. 

При цьому, соціальне інвестування як явище доволі тісно пов’язане із 
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зовнішнім середовищем і є своєрідним «ланцюгом» між мікро- і 

макросередовищем суб’єкта інвестування [4].  

Підприємства, які придбали гарну репутацію у споживачів завдяки своїй 

активності в соціальній і екологічній сфері, одержують численні переваги: 

більш широкі можливості по залученню кваліфікованих кадрів, що бажають 

працювати в соціально відповідальних компаніях, довіра і лояльність 

споживачів, робітників, партнерів, постачальників, місцевого співтовариства. 

Соціальні інвестиції приносять значні переваги для основної діяльності 

підприємства. До них багато в чому застосовні вимоги, що й до інвестицій в 

основну діяльність підприємства: відповідність стратегії розвитку бізнесу; 

наявність конкретних індикаторів соціального ефекту і впливу на основну 

діяльність підприємства, методів прийняття рішень. 

Переваги від впровадження соціальних інвестицій корпорацій 

включають: удосконалення виробничих процесів (зростання продуктивності 

та рівня доходів, економія ресурсів за умови використання екологічно 

безпечного обладнання); формування позитивного іміджу та репутації 

компанії; стабільність людських ресурсів та підвищення їх кваліфікації; 

залучення фінансових ресурсів спеціалізованих фондів «соціальних 

інвестицій» під соціально орієнтовані програми [5]. 

Отже, феномен соціального інвестування має глибоке коріння в історії 

української господарської культури. В останні роки це явище почало з новою 

силою поширюватись у вітчизняному бізнес-середовищі. В українському 

бізнес-середовищі поняття «соціальні інвестиції» часто ототожнюють із 

поняттям «соціальна відповідальність». Включення соціальної 

відповідальності в базові функції бізнесу є сьогодні актуальним завданням. 

Пануючою тенденцією в корпоративній політиці стає вирішення таких 

проблем, як налагодження зворотних зв’язків з інвесторами і споживачами, 

розгляд їхніх скарг і пропозицій, облік екологічних ризиків. Усе це є прямим 

наслідком того, що корпоративний сектор став усвідомлювати свої 

зобов’язання перед суспільством, використовувати у своїй діловій практиці 

принципи соціальної відповідальності, визнавати, що наявність своєї 

громадської позиції йде йому на користь. 
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Жіноче підприємництво є відносно новим явищем для української 

економіки, тому для дослідження жіночої проблематики необхідно 

проаналізувати історичні особливості та проблеми розвитку підприємництва з 

урахуванням гендерного підходу. Адже розвиток економіки забезпечується 

реальними економічними суб’єктами зі своїми стратегіями поведінки, 

мотивами, цінностями, культурними нормами і відхід від «безстатевої 

економіки» може наблизити до більш адекватного відображення реальних 

суспільних процесів. Дослідження залученості жінок до підприємницької 

діяльності є особливо актуальним у контексті того, що підприємництво є 

основою формування середнього класу, який є соціальною основою 

громадянського суспільства, яке сприяє просуванню та захисту засад 

демократії, верховенства права та яке протистоїть будь-яким посяганням на 

права громадян, у тому числі з боку держави. 

Історичні аспекти залучення жінок до «культури бізнесу» знайшли своє 

відображення в працях таких вчених як Т. Журженко, Г. Герасименко, 

О. Коломієць, О. Стрельник тощо. Варто виділити праці Н. Ісакова, що 

аналізує гендерні особливості підприємницької діяльності, колектив 

вітчизняних та іноземних дослідників виділяє і характеризує шляхи приходу 

українок у бізнес, а В. Суковата виявила і охарактеризувала основні бар’єри 

залученості жінок до підприємницької діяльності. Тому проблематика 

жіночого підприємництва, зокрема, в аспекті історії потребує більш 

докладного дослідження 

Щодо жінки-підприємця, яка хоче самоутвердитися у бізнесі, в 

суспільстві існують негативні стереотипи, що в більшості випадків 

стосуються другорядної ролі жінки в економіці. Якщо участь чоловіків в 

господарстві, торгівлі та розвитку економіки розпочалась ще від першого 

поділу праці, то жінки почали приймати активну і незалежну від чоловіка 
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участь в економічній діяльності відносно недовго, а саме з кін. ХІХ ст. В цей 

період активно відбуваються суспільні рухи за рівноправність жінок перед 

чоловіками, що можна вважати і стало поштовхом до поширення 

підприємництва серед жінок [1]. 

Історія подає значну кількість прикладів успішних «бізнесвумен» часів 

початку ХХ століття. Наприклад, канадка Елізабет Арден у 1910 році відкрила 

свій перший СПА-курорт на П’ятій Авеню в Нью-Йорку, найнявши аптекарів 

для роботи над продуктами для догляду за шкірою. До 1922 року компанія 

стала одним з передових світових брендів, а в 1946 році Арден стала першою 

жінкою, що з’явилася на обкладинці журналу «Time». На момент її смерті в 

1966 році по всьому світу нараховувалося понад 100 СПА-салонів Елізабет 

Арден. В 1971 році компанія була продана за 38 млн дол. Бізнес продовжує 

приносити прибутки, виручка компанії за 2016 рік сягнула понад 1,5 млрд дол 

[2].  

Також, варто згадати одного із найвідоміших представників у сфері 

виробництва одягу Коко Шанель. Вона відкрила свій перший магазин 

дамських капелюшків у Парижі в 1910 році, а до 1920 року вже перетворилася 

на відому «ікону» в галузі моди. У 1922 році Коко запустила свій 

найвідоміший аромат парфумів «Chanel № 5», який і досі залишається одним 

із улюблених для мільйонів жінок. Шанель працювала аж до своєї смерті в 

Готелі «Рітц» у віці 88 років, а її ім’я й досі прикрашає стильний одяг, 

парфуми, ювелірні вироби, годинники тощо.  

Яскравим представником в сфері послуг була Керрі Кроуфорд Сміт, яка 

в 1918 році створила агенство із працевлаштування, щоб допомогти знайти 

роботу для величезної кількості чорношкірих, які мігрували з півдня на північ. 

Сама Керрі Сміт стверджувала, що її діяльність сприяє расовій терпимості та 

зміцненню гідності громадян [2]. 

На теренах України підприємництво серед жінок також мало значне 

поширення. Зокрема, на Галичині яскравим представником тогочасних 

«бізнесвумен» була Олена Левицька – засновниця у 1906 році одного з 

найуспішніших стартапів на той час хімічної фабрики «Зоря», що виробляла 

відому пасту до взуття «Елегант». У 1927 році на підприємстві працювало 

шість робітників. У 1937 році на фабриці уже було задіяно 20 осіб. Окрім 

пасти для взуття різних кольорів тут виробляли також: пасту та віск для 

підлоги, вазелін та «лякери» (лак) 56 кольорів, синьку для білизни, шварц 

(чорну пасту) для чобіт, шевську смолу тощо. Фабрика пасти «Зоря» за 

незначний період часу розвинулася в досить потужне промислове 

підприємство, а до 1933 року охопила весь наш галицький кооперативний 

ринок [3]. 

Також Наддніпрянська Україна відома діяльністю Ганни Дмитрян, яка 

інвестувала кошти в будівництво соціально важливих об’єктів, а саме 

лікарень, навчальних закладів та церковних храмів в містах Єлисаветграді, 

Новомиргороді та Бобринці. У 1912 році за сприяння Дмитрян в 
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м. Новомиргороді було відкрито лікарню для народу, де безкоштовно 

лікували та харчували хворих мешкнців міста й навколишніх сіл. Також в 

цьому році було відкрито подібні лікарні в м. Бобринець та с. Витязівка, в які 

Ганна Дмитрян інвестувала понад 50 тис. золотих карбованців готівкою [4]. 

Отже, можна стверджувати про те, що жінки проявляють себе в бізнесі 

не менш результативно, ніж чоловіки. Історичний досвід свідчить про те, що 

підприємницька активність серед жінок багато в чому залежала від особистих 

якостей, вміння йти на ризик та мотивації. Але нажаль реалії відображають 

наявність інституційних бар’єрів та перешкод різного характеру, що 

негативно впливає на діяльність і кар’єрні досягнення жінок у сфері бізнесу, 

тим самим понижуючи їх самооцінку та прагнення до самореалізації.  
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Основною характерною рисою сучасності є постійно зростаюча 

глобалізація економічних процесів та ринків, а також посилення 

нерівномірності розвитку економік різних країн. Тому все частіше стає 

актуальною проблема конкурентоспроможності національних підприємств як 

на внутрішньому ринку, так і на міжнародних просторах. Конкуренція 

природно виникає з ринку і одночасно служить обов’язковою умовою для 

його існування та розвитку.  
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Як правило, конкуренцію прийнято вважати суперництвом економічних 

суб’єктів за вигідніші умови виробництва, купівлі і продажу товарів та послуг. 

Сама ж теорія конкуренції була узагальнена ще у 1776 р. Адамом Смітом у 

роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» [1].  

Певний внесок у розвиток теорії конкуренції Адама Сміта внесли 

Д. Рікардо, Дж. Робінсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф. А. Хайек, 

К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, М. Портер, Р. А. Фатхутдінов та ін. 

Для глибшого зрозуміння сутності конкуренції, наведемо трактування 

терміну конкуренція у науковій літературі таблиця 1. 

Таблиця 1 

Трактування терміну конкуренція у науковій літературі [2] 

Автор Визначення 

А. Маршалл Конкуренція – це змагання однієї людини з іншими, особливо при 

продажу або купівлі чого-небудь. 

М. Портер Конкуренція – це динамічний процес, що розвивається безперервно, 

мінливий ландшафт, на якому з’являються нові товари, нові шляхи 

маркетингу, нові виробничі процеси і нові ринкові сегменти. 

К. Макконнел, 

С. Брю 

Конкуренція – це наявність на ринку більшої кількості незалежних 

покупців і продавців, та можливість для них вільно входити на ринок і 

залишати його. 

Г. Кіперман Конкуренція – це процес взаємодії, взаємозв’язку й боротьби 

виробників і постачальників при реалізації продукції, економічне 

суперництво між відособленими товаровиробниками або 

постачальниками товарів (послуг) за найбільш вигідні умови збуту. 

Р. Фатхутдінов Конкуренція – процес управління суб’єктом своїми конкурентними 

перевагами для того, щоб перемогти або досягти інші цілі в боротьбі з 

конкурентами за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у 

рамках законодавства або в природних умовах. Конкуренція є 

рушійною силою розвитку суб’єктів і об’єктів управління, суспільства 

в цілому. 

 
Аналізуючи визначення конкуренції, запропоновані різними вченими-

економістами, можна зробити висновок, що всі вони враховують такі її якості, 

як динамічність, примусовість, єдність конкурентних і монополістичних 

засад, зв’язок з інноваційними процесами. Та в кожному випадку її зміст 

визначається залежно від цілей, у зв’язку з якими вона сформована. 

Сучасне трактування економічної конкуренції має свої особливості:  

 цивілізований характер боротьби на основі змагання суб’єктів 

господарювання;  

 подібність або взаємозамінність товарів конкуруючих підприємств; 

 ідентичність або наближеність потреб споживачів, стосовно яких 

ведеться конкурента боротьба; 

 управління власними конкурентними перевагами; 

 спільність, схожість мети, заради якої виникає суперництво;  
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 обмеженість можливостей кожної з конкуруючих сторін впливати на 

умови обігу товарів на ринку внаслідок самостійних дій інших сторін 

[3]. 

Сутність конкуренції ще розкривається через основні функції, які вона 

виконує: регулювання, стимулювання, ціноутворення, розподілу, контролю та 

інноваційна. Та у підсумку можна зазначити, що основним завданням і 

головною функцією конкуренції – є завоювання ринку, в боротьбі за 

споживача перемога своїх конкурентів, забезпечення одержання сталого 

прибутку. Тож саме конкуренція виступає силою, яка забезпечує науково-

технічний і економічний прогрес. 

Окрім того, суть конкуренції виражається певними силами, які 

спонукають її до розвитку незалежно від того, діє вона лише на внутрішньому 

ринку чи на зовнішньому теж. Так, за теорією конкуренції М. Портера існує 

5 рушійних сил конкуренції (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 П’ять сил конкуренції М. Портера 
Джерело: розробка автора на основі [3] 

 

Дія кожної конкурентної сили непередбачувана, а тому має бути 

визначена, детально вивчена та проаналізована. Спроможність підприємства 

брати участь у конкуренції створює якісно новий показник його успішної 

діяльності на певному ринку як конкурентоспроможність. Універсального, 

загальноприйнятого визначення для нього не існує. Зазвичай під 

конкурентоспроможністю розуміється здатність товару, галузі, економіки 

країни, господарської одиниці (об’єкта) випереджати суперника в досягненні 

поставлених економічних цілей. 

Розглядаючи конкурентоспроможність як властивість економічного 

об’єкта, не можна не відзначити умови забезпечення і фактори його 

конкурентоспроможності. 
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До основних умов забезпечення конкурентоспроможності об’єктів слід 

віднести: 

 застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 

 забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 

управління; 

 розгляд в єдності корисного ефекту і сукупних витрат по всіх 

стадіях життєвого циклу об’єктів; 

 застосування сучасних методів досліджень і розробок 

(функціонально-вартісний аналіз, моделювання, прогнозування, оптимізація, 

економічне обґрунтування кожного рішення, програмно-цільове планування 

та інші); 

 розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на 

всіх стадіях життєвого циклу об’єкта. 

Отже, конкурентоспроможність об’єкта проявляється в порівнянні з 

іншим об’єктом. Формулювання конкурентоспроможності підприємства є 

дуже складним і його не можна розглядати з якоїсь однієї сторони, треба 

враховувати всі аспекти цього поняття. Отримання конкурентних переваг 

підприємством досягається шляхом ефективного використання всіх наявних 

ресурсів, виготовлення та реалізації конкурентоспроможної продукції та 

отримання прибутку від ведення ефективної господарської діяльності.  
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В умовах переходу від традиційного суспільства до суспільства 

інформаційного значно зростає роль  інновацій, інноваційних соціальних 

технологій в управлінні великими промисловими колективами. Значення 

інновацій постійно зростає, оскільки практика конкурентоспроможності на 
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ринку праці буквально змушує кожне підприємство вводити різноманітні 

нововведення і раціоналізувати виробництво.  

Необхідність інновацій диктує не тільки зміна зовнішнього середовища, 

а й загроза неактуальності існуючих продуктів, робіт чи послуг. Розробка 

ефективних методів мотивації персоналу є одним з найважливіших завдань за 

сучасних умов господарювання. У результаті трансформацій середовища 

виникають як нові потреби, так і нові знання і способи задоволення цих 

потреб. 

Все швидше прискорюються темпи зміни світу – поява нових 

технологій, зміна переваг і смаків споживачів, посилення конкуренції – 

детермінують скорочення життєвого циклу товару. Підприємства, нездатні 

модернізувати виробництво, рано чи пізно поступаються місцем на ринку 

технологічно передовим організаціям. Різноманіття теоретичних підходів 

створює непросту ситуацію для керівників служб управління персоналом 

промислових підприємств. Саме тому обговорення необхідності застосування 

новітніх підходів щодо вибору методів мотивації персоналу набирає все 

більшого значення. [1, с.500] 

Варто зазначити, що в економіці України разом із процесами 

економічного росту і відносної стабілізації, позначився істотний перелом у 

сфері керування персоналом. Державні, приватні, корпоративні підприємства 

на практиці відчули, що розвиток і успіх ринкових відносин неможливий без 

пошуку нових сучасних форм мотивації і стимулювання праці, які нині 

використовують закордонні компанії. На даний час у багатьох країнах 

Західної Європи, США і Японії мотиваційні аспекти управління персоналом 

набули великого значення, і ці методи і досвід мотивації можуть бути з 

успіхом перенесені в Україну. Мотиваційні механізми у сфері праці 

формуються під впливом політичних, економічних та соціально-

психологічних факторів, протягом певного часу, як на макро-, мікрорівні, так і 

на рівні індивіда. На нинішньому етапі розвитку нашої країни, проблема 

мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, 

які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної 

мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної 

діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання 

особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. При зміні 

економічної системи реформуванню повинна підлягати і система 

стимулювання праці [2, с.170]. Головним її завданням є стимулювання 

ефективності праці (зниження рівня затрат живої і уречевленої праці, її 

кінцевих результатів), та покращання показників кількості, якості, 

інтенсивності, продуктивності праці. В Україні повною мірою не 

проявляються світові тенденції у формуванні дієвого механізму мотивації 

праці в аграрній сфері, що значно знижує трудову активність працівників 

сільськогосподарських підприємств та погіршує показники ефективності їх 

праці. В основному це пов’язано звичайно, з тим, що в країні механізм 
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мотивації був розрахований номінально на колективних власників, а фактично 

– на найманих працівників, у той час як у розвинутих країнах механізм 

мотивації функціонує в умовах сформованих суб’єктів приватної власності.  

Здійснивши ґрунтовний аналіз визначення поняття «мотивація», ми 

дійшли висновку, що мотивація персоналу — це складне і багатопланове 

явище, яке потребує всебічного вивчення. Зокрема, з’ясовуючи сутність і 

природу мотивації, маємо усвідомлювати, що йдеться передовсім про процес, 

який відбувається в самій людині і спрямовує її поведінку в конкретне русло, 

спонукає її поводитись у конкретній ситуації в певний спосіб. На поведінку 

людини в процесі трудової діяльності впливає комплекс факторів-

мотиваторів, що спонукають до діяльності: зовнішніх — на рівні держави, 

галузі, регіону, підприємства — і внутрішніх — складових структури самої 

особистості працівника (зокрема, потреби, інтереси, цінності людини, 

пов’язані з його особистістю та соціокультурним середовищем, особливості 

трудової ментальності тощо). 

Отже, мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, 

які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми 

діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 

особистих цілей і цілей організації, а також можна сказати, що  це сукупність 

усіх мотивів, які справляють вплив на поведінку людини. 

Як відомо, поведінка працівників на підприємстві є складним 

поєднанням індивідуальних мотивацій, ціннісних орієнтацій, інтересів та 

потреб та взаємодії окремої людини з соціальним оточенням. В умовах 

сьогодення все більша соціальна та інноваційна орієнтація управління на 

інтереси працівника змінила завдання й пріоритети в управлінні персоналом 

підприємства. Так, прийняття управлінських рішень нині вимагає узгодження 

не лише з інтересами виробництва, але й з інтересами колективу та окремих 

працівників підприємства. На зміну поширеній практиці роботи з персоналом, 

орієнтованій на споживання робочої сили за умов стабільної зайнятості та 

використання «жорстких» бюрократичних організаційних структур 

управління, приходять нові інноваційні моделі управління, які передбачають 

[3]: створення умов для розширення інноваційності, оновлення знань, 

підвищення кваліфікації, безперервного самовдосконалення; використання 

інноваційних «пакетів» мотиваційних програм у процесі розширення 

повноважень працівників в ухваленні господарських рішень; гнучке й 

адаптоване, інноваційне використання «людських ресурсів», підвищення 

творчої та інноваційної активності персоналу, формування гуманізованої 

організаційної культури.  

Отже, ми вважаємо, що основою сучасної ідеології новітнього 

управління поведінкою персоналу є інноваційний підхід до управління 

мотивацією працівника. Рівень заробітної плати у розвинених країнах 

перестав відігравати домінантну роль у формуванні мотиваційного потенціалу 

працюючих. Нині люди цінують не стільки високий рівень заробітної плати, 
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скільки наявність можливостей самовираження й самореалізації, змістовність 

праці, гарантії зайнятості, гідні умови праці й перспективи особистісного та 

професійного розвитку, які стають основними інноваційними чинниками 

мотивації до праці. 
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Основні тенденції розвитку світової економіки підтверджують, що 

економічне зростання можливе лише на основі інновацій. Сучасна теорія 

управління інноваціями приділяє особливу увагу інституціональним методам і 

механізмам відтворення інновацій. Створені у високорозвинених країнах 

інституціональні механізми та інституціональні основи для розповсюдження і 

використання знань в рамках національних інноваційних систем забезпечують 

стійке зростання економіки і високу якість життя населення. 

На сьогодні для України є пріоритетним створення інноваційної 

господарської системи, яка забезпечить у довгостроковій перспективі 

наздоганяюче економічне зростання країни, що базується на існуючому 

потенціалі. При цьому слід враховувати, що Україна має добре розвинену 

систему освіти, значний науковий базис, а також деякі технологічні ноу-хау, 

що успішно втілені в окремих сферах. Такі переваги в цілому являють собою 

більш значний інноваційний потенціал, ніж той, яким на сьогодні володіють 

інші країни з аналогічним ВВП.  

Теоретичним основам формування та реалізації інноваційної політики 

приділено достатньо уваги як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а 
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саме сформовано теоретичні положення сутності, структури, механізму 

реалізації інноваційної політики суб’єктів господарювання на сучасному етапі 

розвитку, запропонували критерії оцінки її ефективності. Але не зважаючи на 

теоретичні дослідження, на практиці інноваційна політика є не ефективною. 

Так, у світі прийнято визначати глобальний інноваційний індекс, що 

складений Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, 

Корнелльського університету та міжнародної бізнес-школою «Insead». Всього 

в рейтингу у 2017 році представлені 127 країн. В п’ятірці лідерів стали 

Швеція, Швейцарія, Нідерланди, США та Великобританія. Україна посіла 50 

сходинку, опинившись після Катара та випередивши Тайланд, останні місця 

дістались Того, Гвінеї та Йемену [1, c.22-23]. Згідно наведених даних Україна 

увійшла до країн що мають нижче середнього рівня розвитку та впровадження 

інноваційної діяльності [1, c.25]. 

На рис. 1 відображена динаміка питомої ваги підприємств, що 

займалися та впроваджували інновації, а також реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової у 2000-2016 рр. З рис. 1 видно, що в 2016 році 

лише кожне 6 підприємство займалось інноваціями, при цьому реалізовувало 

інноваційну продукцію в середньому за поданий період кожне 15 

підприємство.  

 
Рис. 1 Динаміка питомої ваги підприємств, що займалися та впроваджували 

інновації, а також реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової  у 

2000-2016 рр. [2]. 
Примітка. Побудовано за даними Державної служби статистики в Україні  

 

Одним з важливих елементів розвитку інноваційної діяльності є його 

фінансове забезпечення, а саме сукупність дій, спрямована на залучення, 

розподіл та використання фінансових ресурсів. Одним із головних завдання 

фінансового забезпечення є процес прийняття рішень щодо визначення 

джерел фінансування (рис. 2). 
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Рис. 2 Динаміка джерел фінансування інноваційної діяльності, тис. грн [2] 

 

На рис. 2 представлено динаміку джерел фінансування інноваційної 

діяльності у тис. грн, у т.ч. за джерелами фінансування.  

На осі ординат, розташованій ліворуч, зображено загальну суму витрат 

на інноваційну діяльність та за рахунок власних ресурсів. На осі ординат, 

розташованій праворуч, зображено витрати на інноваційну діяльність за 

рахунок державного бюджету, іноземних інвесторів та інших джерел 

фінансування. Так, позитивним є відносно стабільне зростання загальних 

витрат на інноваційну діяльність, а саме за 16 років вони зростали в 

середньому на 17,5% щороку та за останні три роки збільшились більше ніж в 

3 рази. Не дивлячись на значне падіння української гривні, за вказаний період 

відзначається зростання загальної суми витрат і в доларовому еквіваленті в 

середньому на 6% щороку. 

Таблиця 1 

Аналіз показників, що мають вплив на розвиток інноваційної діяльності 

у світі [1, c.50-51] 
Рівень інноваційного 

розвитку країн  

Показники 

Високий 
Вище 

середнього 
Середній 

Нижче 

середнього 
Низький 

Венчурний капітал / млрд 

дол. США до ВВП 
0.11 0.02 0.02 0,03 0,06 

Витрати на освіту, у % до 

ВВП 
5,49 4,56 4,21 4,75 4,75 

Валові витрати на 

НДДКР,% до ВВП 
1.65 0.55 0.34 0.36 0.96 

Глобальні дослідження та 

розробки, млн дол. США 
1332,33 154,67 37,95 0,00 554,25 
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Як було вказано вище, Україна відноситься до країн, що мають нижче 

середнього рівня розвитку та впровадження інноваційної діяльності [1, c.25]. 

Таким чином, з таблиці 1 видно, що в Україні відносно інших країн 

показники, що мають вплив на розвиток інноваційної діяльності, є меншими у 

кілька разів. Такий стан свідчить про відносно посереднє відношення до 

розвитку та впровадження інноваційної діяльності в Україні, що негативно 

впливає на процес інвестиційної привабливості економіки України [3, c.72] та 

необхідність кардинальних змін у розвитку даної сфери. 

Отже, головними інструментами у проведенні інноваційної політики 

має стати реальне, а не декларативне поліпшення інвестиційно-інноваційного 

клімату, зменшення бюрократичних процедур, спрощення регуляторно-

реєстраційних вимог і вжиття радикальних заходів щодо дієвого захисту 

інновацій.  
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В умовах сучасних тенденцій економічних, політичних та соціальних 

перетворень, що характеризуються постійними і непередбачуваними змінами, 

діяльність будь-якого економічного суб’єкта обумовлена ризиками. У країнах 

з розвинутою системою економічних відносин, навіть у відносно стабільних 

економічних умовах, суб’єкти господарювання надають значної уваги 

формування ефективної системи управління ризиками. В той же час, в 

українській економіці, де фактори економічної нестабільності і без того 

ускладнюють питання ефективного менеджменту, управління ризиками, що 

виникають в процесі їх економічної діяльності, не забезпечується належним 

інституційним, економічним та нормативним підґрунтям.  

Отже, перед монетарною владою в сучасних трансформаційних умовах 

постає завдання щодо формування та розбудови дієвих механізмів управління 
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ризиками, а також імплементації правових, економічних та інституційних 

важелів, що забезпечуватимуть економічний розвиток держави. В контексті 

грошово-кредитного регулювання, за умов діючої стратегії монетарної 

політики - режиму інфляційного таргетування, основним інструментом є 

ключова процентна ставка. В умовах структури народного господарства нашої 

країни, реальна рівноважна процентна ставка визначається при взаємодії 

попиту на інвестиції та пропозиції заощаджень. Особливість малої відкритої 

економіки полягає у тому, що пропозиція заощаджень визначається за її 

межами – на світових ринках. Тобто, значною мірою залежить від зовнішніх 

умов. Водночас, ключовими внутрішніми факторами є премія за суверенний 

ризик та очікувані зміни реального обмінного курсу та ціни на активи. Відтак, 

в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, формування потенціалу 

розвитку в значній мірі залежить від активної економічної політики держави 

та формування її інвестиційної привабливості. Максимальна концентрація 

зусиль держави щодо формування стратегічного потенціалу економічного 

розвитку буде оптимальною лише на засадах поліпшення інвестиційного 

клімату. Про це, зокрема, свідчить досвід країн Західної Європи повоєнних 

років, Японії, Китаю та інших розвинутих країн [3, с.20-23]. Ідеться про 

застосування так званої селективної політики – державної політики з 

активним залученням приватного капіталу (у тому числі й іноземного) у 

поєднанні з цільовими інноваційними програмами, реалізація яких дасть 

змогу забезпечити не лише вихід з нинішньої економічної ситуації, а й 

просування вітчизняних технологій на світових ринках.  

Проблема макроекономічної рівноваги обумовила також проблематику 

фінансово-кредитного сектору, зокрема банківського.  Та варто підкреслити, 

що недосконалість ринку банківських послуг слід розглядати в досить 

широкому значенні – в аспекті організаційно-правового та опосередковано-

економічного регулювання діяльності банків, що обумовило кризу довіри. 

Ефективне функціонування банківської системи в сучасних умовах вимагає 

змін, які обумовлять впровадження усіх наявних ресурсів та ринкових важелів 

із урахуванням корелятивного зв’язку різноманітних економічних ризиків, що 

притаманні підприємницькій діяльності, структурних перетворень, 

інституційних, політично-соціальних та організаційно-правових процесів 

становлення ринкової економіки в державі.  

Одним із таких вагомих аспектів розвитку підсистеми інституцій є 

ринок похідних фінансових інструментів. 

Розбудова ринку похідних фінансових інструментів, окрім 

безпосередньої функції – хеджування, розширяє можливості суб’єктів ринку 

доступу до інформації. Така властивість ринку обумовлює ефективність 

управління фінансовими ризиками, сприяє застосуванню адекватних методів 

їх оцінки, зменшення інформаційної невизначеності та мінімізації 

трансакційних витрат, а відповідно розвиток та удосконалення політики 
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комунікацій в умовах стратегії монетарної політики держави - режиму 

інфляційного таргетування.  

Функції опосередковано-економічного впливу інструментів на ринкову 

кон’юнктуру проявляються як наслідок використання похідних фінансових 

інструментів, що призводить до встановлення цінових параметрів відкритих 

для аналізу та оцінки суб’єктами ринку. Автори багатьох досліджень щодо 

функцій ринку деривативів  апелюють до гіпотези ефективності, на якій 

будується сучасне розуміння функціонування ринку похідних фінансових 

інструментів. Ефективність передбачає негайне і максимально об’єктивне 

відображення в цінах актуальної інформації. Також вважається, що керовані 

однаково професійними учасниками ринки прагнуть до рівноваги, а будь-які 

відхилення випадкові, що обумовлює підґрунтя для арбітражу. Отже, ринок 

похідних фінансових інструментів є важливим джерелом об’єктивної 

інформації та диверсифікації доходів банку. Ринок є інформативним для 

аналізу та прогнозування майбутнього ціноутворення відносно реальної 

вартості активів та кореляції щодо динаміки перспективного розвитку 

кон’юнктури відповідного сегменту економіки, що відображається в 

подальшому на тенденціях раціональних очікувань суб’єктів ринку [1].  

Ринок похідних фінансових інструментів створює умови для прозорого 

ціноутворення на різні активи, що особливо важливо для нерозвинених 

ринків, ринків, на яких переважає монополія. Тобто, похідних фінансових 

інструментів є чинником стабілізації економіки в умовах кризи довіри.  

Зростаючі інтеграційні процеси в нашій державі, а поруч із тим 

нестабільність світової економіки, стали основними чинниками, що 

визначають розвиток ринку похідних фінансових інструментів, який є 

ефективним механізмом перерозподілу фінансових ризиків між суб’єктами 

економічної діяльності.  

Розвиток наукового пошуку вирішення проблематики становлення та 

розвитку ринку деривативів варто зосередити на поглибленні теоретичних 

засад і розроблення практичних рекомендацій щодо формування та розвитку 

організаційно-економічного механізму управління діяльністю банків на ринку 

похідних фінансових інструментів, що обумовлює реалізацію відповідних 

завдань дослідження: 

- Формування організаційно-правового базису ринку деривативів. 

Цей процес в нашій країні залишається на початковій стадії законодавчого 

регулювання ринку похідних фінансових інструментів, що суттєво гальмує 

його розвиток [2].  

- Узагальнити теоретико-методологічний базис і поглибити 

економічну сутність похідних фінансових інструментів. Теоретичним 

підґрунтям дискусії навколо ринку похідних фінансових інструментів є 

фінансово-економічна  криза, що дає багатьом науковцям підстави нарікати на 

недосконале регулювання відповідного ринку. Ключовим аргументом диспуту 

є наявне протиріччя, що наводиться в відомих працях Джорджа Сороса: в 
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цінах відображаються не факти, а інтерпретація фактів учасниками ринку і, 

окрім того, їх бажання щодо майбутньої динаміки цін [4]. 

Отже, діяльність банківських установ у сучасних складних економічних 

умовах можна визначити як високо-ризикову. В системі управління ризиками 

похідні фінансові інструменти є надзвичайно дієвими, і не лише в реалізації 

операцій хеджування ризиків, але й досить ефективними засобами отримання 

прибутку від арбітражних операцій. Це обумовлює актуальність завдань щодо 

оцінки ризиків та імплементації похідних фінансових інструментів у системі 

ризик-менеджменту банку. Важливим аспектом дослідження представляється 

насамперед методологічна складова оцінки ризиків в умовах невизначеності, 

взявши за основу поглиблення досліджень об’єктно-суб’єктного складу 

генерації ризикових позицій банку. 
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У сучасних умовах розвитку ринкових відносин одним з пріоритетних 

завдань кожної країни є забезпечення сталого економічного зростання, а цей 

процес не можливий без перманентного аналізу, завчасного виявлення та 

нейтралізації загроз економічній безпеці.  

Проведений аналіз наукових розробок та нормативно-правових актів 

свідчить про те, що ні в економічній науці, ані в законодавстві немає єдиного 

підходу до аналізу стану фінансової безпеки домашніх господарств. Більшість 

досліджень концентрують увагу на оцінці рівня економічної безпеки 

фінансового сектора, підприємницької діяльності або держави загалом. Що 

стосується фінансів домогосподарств,  то закордонні дослідники в основному 
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застосовують панельні опитування як базу для аналізу стану фінансової 

стабільності населення тої чи іншої країни. 

Проблему аналізу стану фінансової безпеки домогосподарств можна 

розглядати у контексті двох напрямків (рис. 1). З однієї сторони, вивчення 

даного питання повинне відбуватися на макрорівні за участю державних 

органів статистики та братися до уваги при формуванні політичних 

пріоритетів держави центральними органами влади. Адже без комплексного 

аналізу, відповідних прогнозів та вивчення стану фінансової безпеки 

домашніх господарств не можливо розробити програмні документи, скласти 

обґрунтовані плани розвитку економіки країни та обрати оптимальні варіанти 

управлінських рішень. 

 
Рис. 1 Схема основних підходів до аналізу стану фінансової безпеки 

домашніх господарств 
Примітка: складено автором 

 

При цьому акцент необхідно робити не на тому, що відбулося в 

минулому, а на основі отриманих результатів передбачати ймовірні наслідки 

запланованих дій. 
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проаналізувати власний фінансовий стан, можливості для заощадження та 

здійснити проноз на майбутнє. 

Пропонуємо детальніше розглянути науково-методичний підхід до 

аналізу фінансової безпеки домашніх господарств з позиції держави, 

зважаючи на те, що результати такого аналізу є цінними при формуванні 

орієнтирів соціально-економічної політики країни.  

Метою аналізу фінансової безпеки домашніх господарств є виявлення, 

попередження, нейтралізація та ліквідація загроз фінансовому стану  

домогосподарств та пошук резервів покращення їх добробуту. 

На основі мети можна виділити наступні завдання аналізу:  

1. Наукове обґрунтування тенденцій на мікрорівні економічної 

системи. Дослідження фінансів домогосподарств, їх поведінки на ринку, 

оцінка наявних ресурсів та можливих резервів, дозволить здійснювати пошук 

варіантів покращення рівня добробуту населення. 

2. Оцінка результатів фіскальної, бюджетної політики держави, 

стабільності фінансово-кредитної системи (банківських і небанківських 

фінансово-кредитних установ), темпів розвитку кредитного, депозитного та 

фондового ринку та вплив даних факторів на фінансову безпеку громадян. 

3. Пошук резервів для підвищення рівня фінансової безпеки 

домашніх господарств на основі вивчення закордонного досвіду та передових 

досліджень у сфері фінансів домогосподарств. 

Проведення аналізу вимагає розробки і застосування ряду показників, 

що зможуть забезпечити всебічну оцінку стану фінансової безпеки домашніх 

господарств, його динаміки, а також пошук можливих резервів підвищення 

ефективності забезпечення фінансової безпеки. [1, с.19]. Однак, саме порогові 

значення даних показників є цінними, оскільки це граничні величини, 

недотримання яких перешкоджає нормальному розвитку елементів системи та 

призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в економічному 

розвитку. Наближення до граничних показників сигналізує про зростання 

загроз фінансовій стабільності суб’єкта, а перевищення порогових значень 

свідчить про підрив фінансової безпеки. 

Кількісне вираження показників стану фінансової безпеки дозволяє 

завчасно помітити негативні чинники впливу, загрози та вказує на 

необхідність попереджувальних дій для їх нейтралізації. 

Показники аналізу фінансового забезпечення населення включають 

ВВП на душу населення, Індекс людського розвитку, структуру доходів та 

витрат населення, розмір мінімальної заробітної плати, розмір мінімальної 

пенсії. 

Індикатори, що характеризують вікову структуру населення, норму 

активності, рівень зайнятості та безробіття, величину міграційних потоків, 

раціональність використання трудових ресурсів, обсяги неформальної 

зайнятості, складають систему показників рівня безробіття. 
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Показники аналізу рівня бідності, куди відносять національний критерій 

рівня бідності, рівень прожиткового мінімуму, рівень абсолютної та відносної 

бідності, коефіцієнт Джині, тривалість життя населення, дитячу смертність та 

ін. 

Оцінка рівня фінансової грамотності теж вимагає наявність сукупності 

показників, серед яких: індекс освіти, кількість населення з вищою освітою, 

рівень володіння базовими фінансовим знаннями та навичками. 

Для зарубіжного досвіду розвинених країн найбільш характерий  

паралельний аналіз за обома описаними вище підходами, де стан фінансової 

безпеки домашніх господарств перманентно відслідковується як на 

державному рівні, так і приватними зацікавленими компаніями [2], і водночас 

відбувається стимулювання до аналізу безпеки особистих фінансів зі сторони 

членів домогосподарства [3]. Застосування таких підходів дозволить створити  

адекватну методику оцінки стану фінансової безпеки домашніх господарств та 

відслідковувати закономірності у зміні показників добробуту населення.  
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Конкуренція в умовах глобалізації є доволі складним явищем. Щоб 

забезпечити конкурентоспроможність необхідно врахувати ряд факторів, які б 

перетворювались у конкурентні переваги національної економіки. 

Особливо проблема конкурентоздатності стосується країн з 

нестабільною економікою, до яких входить і Україна. Оптимальний рівень 

конкурентоспроможності національної економіки є не лише показником 

успішності країни в підтриманні ефективного функціонування її господарства. 

В даному випадку слід також брати до уваги, що втрата конкурентоздатності 
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може понести за собою наслідки у вигляді зниження якості та належного рівня 

життя населення, а також, у гіршому випадку, може призвести до втрати 

соціальної стабільності країни. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зазначає, 

що умовами, які визначають рівень конкурентоспроможності країни, є не 

лише її здатність підтримувати та підвищувати реальні доходи населення. 

Одним із важливих факторів, який визначає конкурентні переваги країни, є її 

здатність в умовах вільних та прозорих ринкових відносинах надавати якісні 

товари та послуги, які належним чином відповідають вимогам провідних 

міжнародних ринків. Тому особлива увага приділяється нагляду за якістю 

продукції, що може проявлятися у формі інноваційної спрямованості 

виробництва. Сучасна ситуація на світових ринках, що визначає конкурентні 

позиції, все більше залежить від прискорення інноваційного оновлення 

технологій та швидкого залучення у виробничий процес новітніх науково-

технічних досягнень. Для прикладу, частка новітніх знань, яка втілена у 

технологіях виробництва розвинених країн складає 70-80% ВВП. Економічне 

активне населення, яке займається розумовою діяльністю, в даних країнах 

сягає досягає 50%. В запровадженні різних виробничих новацій тією чи 

іншою мірою приймають участь понад 80% зайнятих.  

Визначальними факторами конкурентоспроможності національних 

економік можна виділити інституціональні чинники. Інституційні ресурси 

спроможні не лише забезпечити інноваційний напрям економічного зросту, 

але й знизити загальні та специфічні ризики інноваційного розвитку для росту 

продуктивності чинників виробництва та ефективності входження економіки 

країни у світовий простір економіки в глобалізаційних умовах.  Тому 

інститути відносять до базових вимог у визначенні глобального індексу 

конкурентоспроможності країн.  

Уставлена конкурентоспроможність може визначатися як інститут таких 

політичних мір, які мають сприяти ефективному економічному розвитку за 

довгостроковий період, забезпечуючи при цьому соціальну та економічну 

стійкість. Вона забезпечується інституціональними перетвореннями. 

Тобто сучасна конкуренція додатково підкреслює актуальність 

інституційних чинників в підтриманні конкурентоспроможності національної 

економіки. Серед факторів, що впливають на конкурентоздатність, можна 

визначити як детерміновані, так і випадкові процеси. На нашу думку, в 

середовищі розвитку глобальної конкуренції чинник випадковості  відіграє 

все важливішу роль. Так Н. Талеб відмічав що, інколи вагомі елементи 

реальності виникають наперекір законам ймовірності (так званий «чорний 

лебідь»). Даний феномен можна пояснити таким чином, що є такі фактори 

еволюції економічних систем, які не беруться до уваги в переважній більшості 

теоретичних моделей, і тому саме їх детермінований вплив відображає ілюзію 

вкрай неймовірної події (явища). Даним прикладом може виступати складна 

взаємодія відносно відокремлених потоків подій соціально-економічної 
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еволюції (наприклад, технологічний розвиток, інституційна еволюція), яким 

властиві різні  ритми, різний запас змінності суб’єктів відповідно до 

актуального середовища, в якому вони взаємодіють і розвиваються. Іноді той 

чи інший етнос на певному етапі вступає у взаємодію з якостями 

інституційного або технологічного впливу. Тому такі етноси можуть стати 

світовими технологічними лідерами на певний період. 

Механізми ринкової свободи обов’язковому порядку мають відповідати 

вимогам установленій організації сучасних технологій, а також, окрім цього, 

здійснювати втілення у форми економічної поведінки в певному 

інституційному середовищі, що сформувалося в тій чи іншій країні. В той час, 

коли відбувається найбільша взаємна відповідність між розвитком 

технологічних форм ринкової свободи та поліпшенням інституційних 

національних проявів організації економічного життя, може проявлятися 

стрімке зростання конкурентоспроможності даної національності. 

Держава є провідною складовою системи національних інститутів, вона 

відіграє важливу роль формуванні оптимального рівня національної 

конкурентоспроможності так як має виключні повноваження державних 

інститутів стосовно фіксації меж суверенітету стосовно до зовнішніх 

конкурентів. Проте дана межа не може бути абсолютною, адже явища 

міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації реалізовуються лише 

за рахунок селективного допуску зовнішніх конкурентів на внутрішній ринок.  

Державна компетентність залежить від рівня відповідності її 

встановленому устрою як історично сформованим національним уявленням 

про справедливість та порядок так і вимогам сучасного світового 

геополітичного та геоекономічного середовища. Демократичний устрій 

держави, який будується на конкурентних засадах організації політичної 

влади, найбільше відповідає даним конкурентним засадам національної і 

світової економіки. Таким чином динамічна компетентність держави, в 

більшій мірі може бути розкрита в умовах політичної демократії. Саме 

відсутність політичної конкуренції підвищує ризик як втрати компетенції, так 

і взагалі національного економічного суверенітету. 

У середовищі ринкової трансформації формування нових інституційних 

умов відбуваються шляхом легалізації провідних неформальних правил й 

норм. Даний процес може бути доволі складним та суперечливим. 

Позитивний вплив на конкурентоздатність національної економіки та приріст 

національного багатства приносить ефективність пристосування до 

інституційних змін, збереження та розвивання при цьому ідентичності, 

використання для виробництва доданої вартості переваги кооперації та доступ 

до суспільних ресурсів, які отримані суб’єктами господарювання за 

допомогою використання інституційних правил та обмежень. 

Здатність ефективно пристосовуватися до інституційних змін, зберігати 

та розвивати при цьому ідентичність, використовувати для виробництва 

доданої вартості переваги кооперації та доступ до суспільних ресурсів, які 
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суб’єкти господарювання отримують шляхом використання інституційних 

правил та обмежень, позитивно впливає на конкурентоспроможність 

національної економіки та приріст національного багатства. Варто звернути 

увагу ще на одну тенденцію впливу глобалізації на конкуренцію в сучасному 

світі. Вона пов’язана з дифузією факторів конкурентоздатності 

слаборозвинених та високорозвинених країн: конкурентні переваги 

слаборозвинених країн можуть частково проникати у розвинені країни, 

прикладом може слугувати дешева робоча сила, а конкурентні переваги 

високорозвинених країн (технології, людський капітал, ефективні інститути) 

проникає в слаборозвинені країни завдяки фінансовій та технологічній 

глобалізації.  

Роблячи підсумок слід зазначити, що проблема конкурентоздатності 

ускладнюється та актуалізується під час глобалізації. Особливого значення 

набувають інституційні чинники. Конкурентоспроможність національної 

економіки визначається тим, що вона все більше має залежність від якості 

інституційного середовища, до готовності сприйняття новітніх досягнень в 

технологіях, що базується на повному використанні інтелектуального та 

соціального потенціалу національної економіки. Фінансова та технологічна 

глобалізація відіграє роль в оновленні конкурентоспроможності: з одного 

боку, розширює можливості країн застосовувати конкурентні переваги, а, з 

іншого боку сприяє загостренню суперництва та провокує появлення ризиків 

особливо для країн з неусталеною економічною системою.  
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Останнім часом наша країна зазнала багатьох перетворень. Відбулась 

трансформація соціально-економічної системи, яка  призвела до суттєвих змін 

майже усіх сторін суспільного життя і, зокрема, добробуту всіх верств 

населення. Економічний та соціальний добробут будь-якої країни 

визначається рівнем, структурою та ступенем диференціації доходів 

населення. Становлення ринкових відносин збільшило кількість складових 

сукупного доходу, основних форм доходів населення. Істотно змінилась 
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система формування та розподілу доходів населення, які без перебільшення є 

однією з найважливіших характеристик рівня та якості життя населення Крім 

того економічна категорія «доходи населення», це одна з небагатьох 

економічних категорій на відміну, скажемо, від категорій «ВВП» або «рівень 

інфляції», яка є більш зрозумілою та відіграє велику роль в житті кожної 

людини. Адже ступінь задоволення потреб людини в першу чергу залежить 

від рівня її доходу. Задовольняючи особисті потреби людини, доходи 

визначають рівень добробуту населення, платоспроможного попиту, 

заощаджень, інвестицій та, в кінцевому рахунку, рівень сукупної пропозиції. 

Тому, можна стверджувати, що доходи населення і процес їх 

формування вимагають до себе постійної уваги як з боку фахівців-теоретиків, 

так і з боку держави. Багато сучасних дослідників вивчають питання пов’язані 

із сутністю, формуванням та розподілом доходів населення, а також 

регулюванням процесу їх формування [1,2,3]. 

Для вирішення проблем, пов’язаних з процесом формування та 

розподілу доходів населення, диференціацією доходів населення, 

підвищенням рівня життя, слід спочатку чітко визначити економічний зміст 

поняття «доходи населення» та систематизувати на цій основі їх основні види, 

що і стало метою дослідження. У сучасній економічній літературі існує цілий 

ряд визначень категорії «доходи населення». Формування ж цієї економічної 

категорії почалося ще за часів класичної школи політичної економії. Її 

представники А. Смит, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, Дж. С. Мілль вперше 

сформували цілісну систему поглядів на проблеми розподілу доходів. У ХХ 

ст. Дж. М. Кейнс у своїх роботах показав ту важливу роль, яку відіграють 

доходи населення у вирішенні макроекономічних проблем. 

Доходи населення досить складний і динамічний об’єкт дослідження. 

До визначення категорії «доходи населення» можна підійти з двох сторін: 

через конкретизацію матеріально-речового змісту і джерел формування 

доходів, або через опис зв’язку доходу з одним з узагальнюючих показників 

економічного розвитку країни, в якому відображаються результати процесу 

відтворення [4]. 

Сутність доходів населення, як економічної категорії, проявляється 

через їх функції: відтворюючу функцію (забезпечення людини і членів його 

сім’ї необхідними засобами для існування), регулюючу функцію (розміщення 

людей в регіонах, галузях, підприємствах, в відповідно до ринкової 

кон’юнктури), соціальну функцію (забезпечення соціальної справедливості і 

якості життя населення), стимулюючу (підвищення рівня освіти і кваліфікації, 

підвищення продуктивності та якості праці). Надходження доходів населенню 

відбувається в натуральній або грошовій формах. 

Структура доходів населення в Україні включає в себе такі складові: 

1. Заробітна плата; 2. Прибуток та змішаний доход; 3. Доходи від власності 

(одержані); 4. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти в тому 
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числі: соціальні допомоги інші поточні трансферти соціальні трансферти в 

натурі. 

Основним джерелом доходів населення України за даними Державної 

служби статистики є заробітна плата, яка складає 44,6 відсотків в структурі 

доходів населення, на другому місті трансферти – 37,9%, прибуток та 

змішаний доход - 14,2%, доходи від власності - 3,3% [5]. 

Доходи - це економічна категорія, яка зачіпає всі рівні економіки. З цієї 

точки зору можна виділити доходи, що формуються 

- на нанорівні: до числа цих доходів відносяться доходи окремої 

людини, які не є результатом його участі у трудовій діяльності (виграші, 

державні трансферти, спадщина тощо); 

- на мікроекономічному рівні: доходи домогосподарств, які формуються 

як результат використання власних виробничих факторів і участі в 

господарській діяльності (заробітна плата, підприємницький дохід, рентний 

дохід, відсоток на капітал); 

- на мезорівні: це доходи груп суб’єктів об’єднаних за різними 

ознаками, наприклад, за територіальною ознакою (доходи населення певного 

регіону) або за професійною ознакою (доходи працівників певних галузей, 

певних спеціальностей); 

- на макроекономічному рівні: доходи, що формуються на 

національному рівні як частина національного доходу країни, як частина 

національного багатства; 

- на мегарівні, коли доходи населення певної держави розглядаються як 

частина доходів світового господарства. 

Крім зазначених вище критеріїв, існує цілий ряд ознак, відповідно до 

яких можна класифікувати доходи населення. 

У міру розвитку економічної науки представники різних економічних 

шкіл формулювали свої концепції доходів. Сьогодні можна виділити чотири 

основні підходи до характеристики доходів населення, які характеризують 

доходи населення з точки зору макроекономічного рівня: традиційний підхід, 

розроблений в рамках некласичної теорії; підхід теорії добробуту; підхід 

теорії людського розвитку; інституційний підхід. 

Визначення доходів з точки зору мікроекономічного рівня, 

представлено в класичній, марксистській та поширеній сьогодні факторній 

концепції доходів. Мікроекономічним є визначення доходу з точки зору 

статистичного підходу. 

Отже, визначення і концепції доходів населення свідчать про те, що одні 

визначають економічну категорію «доходи населення» як мікроекономічному 

характеристику, що характеризує їх з позиції формування на рівні окремого 

домогосподарства, інші на макроекономічному рівні як частину національного 

багатства країни. Узагальнивши наведені вище концепції і визначення 

економічної категорії «доходи населення» сформулюємо визначення, що 

враховує особливості формування доходів населення як на 
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мікроекономічному так і макроекономічному рівнях господарства з 

урахуванням поглядів найбільш популярних сьогодні теоретичних шкіл. 

Доходи населення - це соціально-економічна категорія, яка з одного 

боку, характеризує суму всіх видів надходжень в грошовій і матеріальній 

формах, одержуваних окремими домогосподарствами в результаті 

розпорядження власними ресурсами і/або у формі трансфертних платежів і 

яка є складовою частиною національного доходу країни, а з іншого боку, 

доходи населення, будучи результатом угод, що діють в суспільстві, являють 

собою відносини з приводу виробництва, розподілу і перерозподілу створеної 

суми благ в матеріальній і грошовій формах. Вони є найважливішими 

показниками добробуту населення, які визначають можливості матеріального 

і духовного розвитку людей.  

Ринкова економіка передбачає поступове зростання доходів населення 

та зменшення їх диференціації. В нашій країні ринкові трансформації, нажаль, 

призвели до зворотної ситуації: суттєвого розшарування суспільства за рівнем 

доходів, збільшення кількості бідного населення. Багато вчених згодні у тому, 

що невдачі трансформаційних реформ пов’язані з відсутністю 

інституціонального регулювання. 

Існування окреслених проблем потребує подальшого дослідження 

доходів населення, процесу їх формування та пошуку ефективних 

інструментів та методів інституціонального регулювання доходів населення. 
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В умовах ринкових відносин забезпечити стабільне функціонування 

будь-якого підприємства можливо лише за рахунок ефективного управління. 
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Більшість науковців світу погоджуються з тлумаченням, що управління 

означає «робити що-небудь за допомогою людей з людьми». Представники 

різних наукових шкіл розглядають процес управління в двох основних 

аспектах: як свідомий вплив людей на будь-який об’єкт управління і як 

специфічну діяльність у процесі виробництва продукції. Об’єднує їх погляд на 

управління як на процес чи вид діяльності. 

Зміст управління підприємствами полягає у визначенні цілей, 

організації взаємодії людей та окресленні взаємного впливу груп людей під 

час здійснення спільної діяльності в процесі виробництва продукції чи 

наданні послуг. Тому, в загальному значенні, управління підприємствами – це 

процес здійснюваний індивідом або групою людей з метою координування 

спільної діяльності інших осіб, спрямований на досягнення результатів, які 

неможливо досягти кожній людині окремо. 

На основі проведених досліджень автором було встановлено, що для 

стабільного функціонування підприємств різних галузей економіки необхідно 

дедалі більше уваги приділяти саме механізму управління персоналом, 

оскільки в ринковій економіці саме персонал підприємства є головним 

фактором успішної підприємницької діяльності, який потребує значних 

інвестицій. У зв’язку із цим ключовим питанням підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на будь-якому етапі життєвого циклу 

стають ефективне управління підприємством і персоналом, а також пошук 

нових форм і методів його організації. 

Ефективна робота підприємств в умовах швидкої мінливості ринку 

значною мірою залежать від відповідності персоналу вимогам, що 

висуваються до якості кадрового складу організації. Управління персоналом 

підприємства має певні особливості тому, що цей процес тісно пов’язаний не 

тільки з виробництвом та його результатами, але і з політичною ситуацією в 

країні, станом її економіки та соціальної сфери, менталітетом нації тощо. 

Ефективність використання ресурсів на підприємстві (устаткування, споруди 

та інші засоби виробництва, матеріальні та енергетичні ресурси, фінансові 

ресурси тощо) потребує відповідних заходів щодо забезпечення, моніторингу, 

оцінювання та підтримки належної кваліфікації персоналу. Глобалізація та 

інтернаціоналізація діяльності підприємств підкреслює важливість 

ефективного управління людськими ресурсами та потребу у належному 

навчанні персоналу, оскільки іноземні замовники та партнери схильні 

поважати та цінувати зобов’язання організації щодо її соціальної 

відповідальності, а також здатність демонструвати стратегію, яка передбачає 

підвищення компетентності її персоналу [1, c.33]. 

Однією із найважливіших умов реалізації головної мети підприємства є 

задоволення соціальних потреб працівників, вищезазначене вважається 

відправним моментом у методології ефективного управління. З цього 

положення витікає досить проста на перший погляд формула: чим 

привабливішою для працівників, з точки зору задоволення їх соціальних 
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потреб, є організація, тим більша вірогідність її ефективного функціонування. 

Всебічне стимулювання працівників, створення сприятливих умов праці, 

розвиток в кожному працівникові партнерського ставлення до підприємства 

сприяє об’єднанню їх навколо головної ідеї, яку вирішує організація, 

формуванню в колективі атмосфери діловитості, взаємопідтримки та 

взаємодопомоги, спрямованості на загальну діяльність. Все це у своїй 

сукупності стає механізмом, який забезпечує «виживання» підприємства в 

сучасних умовах розвитку суспільства [2]. 

На базі аналізу теоретичних складових механізмів ефективного 

управління підприємством головними напрямами діяльності у сфері 

управління персоналом є:  

– визначення обґрунтованої потреби в персоналі (планування кількісної 

та якісної потреби в персоналі, вибір методів розрахунку кількісної потреби в 

персоналі);  

– кваліфікований відбір персоналу (аналіз джерел відбору персоналу, 

встановлення зв’язків із зовнішніми організаціями, ділова оцінка кадрів під 

час відбору);  

– ефективна розстановка персоналу (поточна та періодична оцінка 

кадрів, цілеспрямоване переміщення кадрів);  

– розвиток персоналу (адаптація, навчання, службове та професійне 

просування, вивільнення працівників);  

– організація та підтримка комфортного соціально-психологічного 

клімату (регулювання стосунків керівника та колективу, трудових 

взаємовідносин, зниження рівня конфліктності в колективі);  

– мотивація високоефективної поведінки (адекватна оплата, створення 

творчої атмосфери, підтримка кар’єри, виховання «корпоративного духу»);  

– управління безпекою персоналу (створення нормальних умов праці, 

охорона праці, запровадження навчальних програм, спрямованих на 

формування в працівників безпечних дій, забезпечення соціальної 

інфраструктури);  

– нормативно-правове та інформаційно-аналітичне  забезпечення 

процесу управління персоналом (правове регулювання трудових 

взаємовідносин, облік і статистика персоналу, інформування колективу) тощо.  

Таким чином, проаналізувавши теоретичні засади ефективного 

управління підприємством в розрізі важливості формування кадрового складу 

організації можна зробити наступні висновки. По-перше, використання 

окреслених автором головних напрямів діяльності в системі управління 

персоналом дозволять підприємству чітко реагувати на події у зовнішньому 

середовищі, обирати такі варіанти поведінки, які б узгоджували його 

економічні процеси з вимогами господарського механізму країни. По-друге, 

побудова якісної системи управління персоналом за багатьма причинами 

залишається досить складною проблемою для вітчизняних підприємств, що в 

кінцевому підсумку призводить до зниження ефективності управління 
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підприємством вцілому. По-третє, питання побудови ефективної системи 

управління підприємством залишається відкритими й потребують подальшої 

розробки й удосконалення. 
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Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив 

пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову 

перспективу. В рамках зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) 

низька конкурентоспроможність українських експортерів стримує вихід 

вітчизняних товаровиробників на європейські ринки. Це призвело до 

скорочення обсягів експорту. З іншого боку, дезінтеграція з кранами 

Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та СНД призвела до значних 

експортних втрат та падіння обсягів промислового виробництва у 

високотехнологічних секторах економіки. Цими проблемами й обумовлено 

створення інституційних аспектів інноваційно-технологічної модернізації 

реального сектору економіки, що забезпечить швидкий перехід на нові 

технічні регламенти та стандарти (на прикладі країн ЄС та ЄАЕС), а також 

підвищить конкурентоспроможність українських товаровиробників на 

зовнішніх ринках. 

Досвід країн ЄС у формуванні процесів інноваційно-технологічної 

модернізації бере початок з другої половини минулого століття, коли на 

законодавчому рівні почали формуватись на території окремих країн 

інституціональні інноваційні платформи. На сьогоднішній день в Євросоюзі 

діє «Стратегія інноваційного розвитку ЄС до 2020 року», яка і визначає 

інституцій і передумови модернізації та інноваційного розвитку. 
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Стратегічною лінією країн-членів Європейського Союзу у сфері інноваційної 

діяльності є концентрація фінансових ресурсів на ключових напрямах.  

Науково-дослідницька та винахідницька діяльність в Австрії була 

трансформована в національну інноваційну політику прийняттям 

федерального закону від 25 жовтня 1967 року «Про сприяння розвитку 

наукових досліджень» [2]. На основі цього закону були створені «Фонд 

сприяння дослідженням у виробничій сфері» та «Фонд сприяння науково-

дослідницькій діяльності», які до середини 90-х років залишалися основними 

координуючими та організаційними центрами реалізації інноваційної 

політики Австрії. У 2002 році було прийнято «Закон про університети», 

утворено «Національну Раду з питань наукових досліджень та розвитку 

технологій», а також «Національний фонд наукових досліджень, технологій і 

розвитку». 

Бельгійські національні або іноземні підприємства зареєстровані у 

Бельгії, які здійснюють інвестиції у науково-дослідницький сектор, 

займаються інноваційною діяльністю та розробляють передові екологічно-

чисті технології можуть отримати спеціальні податкові кредити. У такому 

випадку нормальна ставка оподаткування застосовуватиметься до суми 

інвестицій у нематеріальні активи, за умови, що ці активи будуть 

використовуватися для ведення професійної діяльності у Бельгії. З метою 

залучення інвестицій, регіони Фландрії, Валлонії та Брюсселю розробляють 

свої індивідуальні проекти та програми. 

Починаючи з 1980-х років, уряд Великобританії проводить активну 

політику розвитку науково-технічного потенціалу економіки за допомогою 

підтримки й заохочення інвестицій у науково-технічну сферу, зокрема, в 

галузі високих технологій Важливим інструментом стимулювання 

технологічного розвитку промисловості визнане використання державного 

замовлення. Прямі й побічні результати науково-дослідних та 

конструкторських розробок, виконані на замовлення урядових організацій, як 

правило, використовуються приватними фірмами для освоєння випуску нових 

товарів і послуг. 

Серед пріоритетів діяльності Уряду Іспанії є державна підтримка, в т.ч. 

значна фінансова, розвитку науки і нових технологій. З цією метою у 2008 р. 

було створено нове міністерство науки та інновацій. Науково-технологічна 

система Іспанії складається з різних компонентів: державних установ, які 

планують, фінансують та визначають пріоритети і напрямки наукових 

досліджень (вони мають у підпорядкуванні спеціальні органи для управління 

та реалізації наукової політики); установ та підприємств 

загальнонаціональної системи, а також інфраструктуру підтримки (різні 

учасники, в т.ч. приватні, дослідницького процесу). Слід зазначити, що 42,5% 

всіх витрат на інновації покривається за рахунок державних коштів (у т.ч. 

автономних областей). 
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Законодавством Італії з 1982 року (закон № 42/82 щодо сприяння 

галузям, що мають національне значення) встановлено та регламентовано 

заходи по стимулюванню та фінансово-кредитній підтримці інноваційної 

діяльності підприємств. Так, згідно з цим Законом, при Міністерстві 

економічного розвитку Італії було створено Фонд технологічних інновацій. 

Інноваційні кредити надаються підприємствам на строк до 15 років на 

наступних умовах. На перші п’ять років відсоток за користування кредитом 

встановлюється у розмірі 15% від облікової ставки, існуючої на момент 

укладання кредитної угоди, а на наступний період – 60% від облікової ставки. 

Німеччина орієнтується на виконання цілей Лісабонського саміту ЄС 

щодо забезпечення зростання національних та загальноєвропейської економік 

за рахунок дотримання високої інноваційної динаміки та виходу на рівень 

передових світових технологій. За рівнем витрат на НДДКР, які становлять 

2,5% ВВП, Німеччина посідає одне із провідних місць серед економічно 

розвинутих країн. Значна кількість секторів економіки та німецьких 

підприємств самостійно вкладає значні інвестиції в наукову та інноваційну 

діяльність, працюючи на цьому напрямку системно і результативно. 

В нинішніх соціально-економічних умовах серед пріоритетних напрямів 

інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки Украйні 

необхідно здійснити комплекс заходів, направлених на створення 

інституціональних засад формування та розвитку процесів модернізації та 

інноваційного розвитку.  

Пропонуємо виділити наступні пріоритетні напрями інституційного 

забезпечення процесів формування та розвитку інноваційно-технологічної 

модернізації в Україні: розробка та прийняття Інноваційного кодексу України; 

запровадження фіскальних механізмів з підтримки інноваційної діяльності; 

забезпечення довгострокового фінансового супроводу проектів за рахунок 

створення цільових фондів та програм; запровадження механізмів 

кластеризації в окремих секторах економіки та інших елементів інноваційної 

інфраструктури.  

Саме на національному рівні законодавчо можна сформувати 

інституційні передмови інноваційно-технологічної модернізації, в першу 

чергу змінами до Податкового кодексу. Запроваджені механізми фіскального 

та регуляторного характеру стимулюватимуть модернізацію виробництва та 

впровадження інноваційних розробок, що призведе до підвищення 

конкурентоспроможності. 
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Однією з основних цілей управління сучасною організацією є 

забезпечення ефективного використання людських ресурсів. Працівник, щоб 

бути високо мотивованим має бачити перспективи кар’єрного зростання, яке 

дозволить йому максимально реалізувати власний професійний потенціал. У 

зв’язку з цим особливого значення набуває така функція HR-менеджменту як 

планування ділової кар’єри персоналу. 

Світовий досвід свідчить, що планування кар’єри також значно впливає 

на стабільність кадрів в компанії, мотивацію працівників до оволодіння 

новими професіями та підвищення кваліфікації. Планування кар’єри – 

перспективна галузь, яку слід розвивати вітчизняним підприємствам. За 

допомогою ефективного планування кар’єри організація може створити 

кадровий резерв, що дозволить скоротити фінансові витрати та витрати часу 

на формування персоналу. 

Оскільки в Україні у більшості організацій даним питання не 

приділяється належної уваги, вбачається необхідним впровадження досвіду 

міжнародних транснаціональних корпорацій (далі –ТНК) у сфері планування 

кар’єри працівників.  

Різні аспекти управління людськими ресурсами, особливо в зарубіжних 

компаніях, досліджували такі науковці як Єлисеєва Т.П., Дементьєва К., 

Бєлкіна О. та інші. Однак умови імплементації міжнародного досвіду в сфері 

планування кар’єри на українських підприємствах ще недостатньо досліджені 

у вітчизняній та зарубіжній наукові літературі. 

Планування кар’єри в сучасному менеджменті переважно трактується як 

процес співставлення потенційних можливостей та цілей людини з вимогами 

організації, стратегією та планом її розвитку, втілений у програмі 

професійного та посадового зростання [1].  
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Слід зазначити, що в розвинених країнах та у переважній більшості ТНК 

планування кар’єри виділяється як окремий напрямок діяльності з управління 

людськими ресурсами. 

Так, у США планування кар’єри працівників здійснюється на основі 

співставлення витрат на кадрове планування і досягнутих результатів. 

Головними принципами планування кар’єри персоналу в американських 

компаніях є опора на індивідуалізм, конкуренцію і залежність особистого 

доходу від прибутку компанії. В умовах надмірного попиту на ринку робочої 

сили, вони скорочують витрати на найм та відбір персоналу, а зосереджують 

увагу на розробці нових підходів до збільшення ефективності використання 

наявного. 

В Японії головними особливостями кадрового планування є його 

соціальна орієнтація, концентрація уваги на побудові гармонійних відносин 

між працівниками і керівництвом, відданість компанії та роботі, «довічний 

найм»; пріоритет колективних інтересів над особистими, довгострокове 

кадрове планування та постійна внутрішня ротація персоналу [2]. 

Особливої уваги заслуговує система кадрового планування в ФРН. 

Особливістю планування кар’єри в німецьких фірмах є тісна співпраця з 

університетами. В результаті такої співпраці, навчальні заклади розробляють 

навчальні програми під конкретну фірму-замовника. Випускник університету 

влаштовуючись на роботу в компанію заздалегідь знає, чого очікувати і які 

там вимоги до фахівця. В свою чергу, роботодавець знає, якими навичками та 

знаннями він володіє, що дозволяє планувати його кар’єру.  Впровадження 

такого досвіду вбачається особливо актуальним для України, оскільки 

більшість вітчизняних роботодавців відзначають недостатній рівень 

підготовки випускників українських ВНЗ, її невідповідність сучасним 

вимогам виробництва і, як наслідок, надають перевагу вже досвідченим 

працівникам,  тим самим посилюючи для молоді проблеми з 

працевлаштуванням за спеціальністю.  

Компанія «Thomson Reuters», що є роботодавцем для 60 тисяч осіб і 

працює більш ніж у 100 країнах світу є прикладом активного залучення 

працівників до планування своєї кар’єри [3].  

Працівники компанії самі займаються розвитком своєї кар’єри, в чому, 

безумовно, їм допомагають спеціалісти HR-департаменту. Для всіх 

співробітників проводяться «Workshop Career Planning». Семінари для 

фахівців містять інформацію про планування кар’єри та про те, що для цього 

потрібно робити. Працівники вчаться аналізувати свої сильні та слабкі 

сторони та співставляти їх з цілями та цінностями компанії. Таке навчання 

дозволяє їм скласти найоптимальніший  план власного кар’єрного зростання 

[4].  

Тим самим, компанія, демонструючи перспективи професійного росту 

та розвитку працівників, мотивує персонал. Тільки той працівник, що розуміє 
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до чого рухається, може працювати ефективно, сприяючи покращенню 

загального результату всього колективу. 

«McDonald’s» обрав для себе стратегію управління талантами. 

Управління талантами передбачає руйнування кордонів між структурними 

підрозділами та філіями компанії. Керівництво зацікавлене розвивати 

професійні таланти співробітників, не створюючи додаткових обмежень щодо 

поставлених перед ними завдань. Компанія, на основі аналізу потреби в 

персоналі, планомірно розвиває навички своїх працівників, пропонуючи 

відповідні тренінги та програми. Ще на  етапі набору персоналу визначаються 

здібності та потенційні можливості претендентів щодо кар’єрного зростання. 

Робота з програмою управління талантами в «McDonald’s» будується 

покроково. На першому етапі планується потреба в талантах – не тільки 

«кількісна», але і якісна. Другий крок – оцінка вже існуючої команди. Далі 

фахівці складають план кар’єрного розвитку для кожного співробітника і 

планують, як будуть усунуті існуючі недоліки і проблеми [4]. 

Отже, в сучасних умовах все більше міжнародних компаній виділяють 

кадрове планування, чи планування людських ресурсів в самостійний вид 

діяльності кадрових служб. Саме від наявності необхідного персоналу в 

відповідний момент часу на правильно обраних посадах залежить тривалий 

успіх будь-якої організації і підприємства. Організаційні цілі і стратегії 

досягнення цих цілей мають значення лише тоді, коли кадри, що володіють 

необхідними талантами і умінням, займаються досягненням цих цілей. 

Українським підприємствам слід активно переймати зарубіжний досвід 

та запускати програми по організаційному плануванню кар’єри, що 

сприятимуть досягненню поточних та стратегічних цілей компанії. Система 

розвитку персоналу повинна включати такі складові, як: участь в плануванні 

власної кар’єри, навчання в процесі роботи, проектні завдання, обмін 

досвідом, а також різноманітні тренінги, що спрямовані на розвиток у 

працівників тих навичок, що необхідні для успішного функціонування і 

розвитку бізнесу. 
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Формування паритету інтересів суспільства, держави та бізнесу є 

важливим для розвитку цивілізованих суспільних відносин. Вагомим 

інструментом створення  партнерських зв’язків у розв’язанні невідкладних 

питань служить механізм соціальної відповідальності.  

Соціально-відповідальні дії головних суб’єктів суспільства, таких як: 

корпоративні структури, громадські організації, державні та місцеві органи 

влади, а також громадяни є запорукою підвищення якості життя, 

безперервного соціального та економічного розвитку, покращення відносин, 

що складаються в процесі виробництва [2, c.67]. 

Головні поняття ідеї сталого розвитку повинні втілюватися в життя 

через ухвалення учасниками економічних відносин стратегій соціальної 

відповідальності. Така тактика дозволить поєднати в управлінські рішення 

провідний досвід сумісництва громадських та особистих інтересів на шляху 

підвищення конкурентоспроможності. 

Невід’ємною складовою соціальної є екологічна  відповідальність. У 

процесі економічної та підприємницької діяльності між людиною і довкіллям 

виникають різні взаємозв’язки та відношення. Протягом довготривалого 

існування людства відбувалося таке його вторгнення  в  природне середовище, 

яке стало нависати загрозою виживання окремих людських спільнот та всього 

суспільства. Можна зробити висновок, що проблема збереження 

навколишнього середовища була спричинена економічною діяльністю 

людини. Така діяльність протягом багатьох віків, найбільше в XX столітті, 

нанесла неабиякої шкоди довкіллю, нищила екологічну рівновагу. 

Переважна кількість підприємств України в кращому випадку 

дотримуються лише юридичної екологічної відповідальності, тобто 

здійснюють свою діяльність згідно з вітчизняним екологічним 

законодавством. Саме тому протягом 2015 року, як свідчать статистичні дані, 

від стаціонарних джерел у повітря потрапило трохи більше 2,8 мільйона тонн, 

а у 2016-му - вже понад 3 мільйона тонн викидів [4, c.15]. 

У зв’язку з цим доцільно виділити такі способи активізації екологічної 

відповідальності на українських підприємствах: 

1. Вдосконалення законодавчого регламентування екологічної 

відповідальності. Українське екологічне  законодавство представлено у 

вигляді кодексів та окремих часткових законів, якими регулюються певні 
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окремі питання що до охорони навколишнього середовища, Указами 

Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а також 

відомчими нормативно-правовими документами.  

Головним нормативно-правовим актом, в екологічному законодавстві є 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Але 

норми цього Закону не мають змоги регулювати всі екологічні охоронні 

відносини, які наявні. У таких кодексах як: Земельний, Лісовий, Водний, 

Кодекс про надра та інших законодавчих актах розкрито правові приписи, 

згідно з якими регулюються яких особливості охорони відповідного 

природного об’єкта. Таким чином, попри існування в Україні великої 

кількості нормативних документів, регулюючих екологічні правові відносини, 

є відсутні один єдиний документ, який би визначав границі екологічної 

відповідальності та визначив концепцію сталого розвитку.  

2. Впровадження екологічної освіти. Характер екологічної освіти 

відображається в тому, щоб всі без виключення були в курсі основних джерел 

порушення природної рівноваги, віддавали собі звіт за скоєне як перед собою, 

так і перед сім’єю, суспільством, державою в цілому, розуміли головні 

загальнолюдські цінності.  

Громадяни повинні бути проінформовані про  можливість участі в еко-

тренінгах; екологічних проекти, що проходять на різних рівнях, а також про 

волонтерські ініціативи. Екологічно відповідальні компанії та товариства  

здебільшого розміщують свої публікації на веб-сайтах в електронному 

варіанті, оскільки таке скорочення друкованих продуктів допомогає значній 

економії паперу. Крім того, з іншого боку, воно ще й досить помітно зменшує 

витрачання коштів, які мають зв’язок з друком. Разом з тим, електронні 

варіанти публікацій набагато дешевші від їх паперових аналогів, а тому , існує 

ймовірність отримання доступу до них більшої кількості людей [3, c.15]. 

3. Поширення інформації про систему екологічної сертифікації в 

Україні. По всьому світі існує велика кількість різноманітних систем 

сертифікації, як міжнародних, так і національних. Якщо продукція відповідає 

екологічним вимогам, її позначають певним екологічним маркуванням. Для 

позначення цих товарів у Європейському союзі використовують символ 

«квітка», а в таких країнах як Скандинавія, Голландія та Швейцарія екознаком 

є символ «Скандинавський лебідь. Що стосується України, то вона також  має 

свій знак, емблемою якого став «Зелений журавель», і називається він 

«Екологічно чисто та безпечно». Усі ці системи є складовою міжнародної 

системи. Україна  входить до системи екологічної сертифікації СЕМ. 

Хоча в Україні наявна дана система сертифікації, вона малопопулярна і  

відома невеликій кількості виробників та споживачів. Оскільки відповідність 

екологічним вимогам є головною вимогою для продажу товарів на 

європейських ринках, дану сертифікацію проходять компанії - експортери. 

Соціально відповідальний бізнес в Україні потребує  створення нового, 

екологічно спрямованого механізму корпоративної соціальної 
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відповідальності. Бути соціально відповідальним бізнесменом - означає 

реалізувати мету бізнесу  на основі використанні технологій, які не шкодять  

довкіллю. Бізнес-структура завжди діє  на певній території, в зв’язку з цим 

соціальна відповідальність бізнесу повинна здійснюватись на основі 

соціально-екологічного партнерства з територіальними самоврядними 

організаціями. В системі корпоративної соціальної відповідальності 

посилення екологічної компоненти може дати економічні вигоди як для 

суспільства, так і для бізнес-структур [1, c.239]. 
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В умовах сучасного соціально-економічної кризи та макроекономічної 

нестабільності особливого значення набуває найефективніше використання 

людського потенціалу вітчизняних підприємств, що неможливе без 

удосконалення системи трудової мотивації персоналу працівників. Вимогою 

часу є ініціативність, креативність, повна віддача від працівників, прагнення 

до саморозвитку і самовдосконалення. Досягти цього можна лише за рахунок 

особистої зацікавленості персоналу за рахунок продуманої, прозорої, 

справедливої системи його мотивації. Відповідно, діяльність HR-

менеджменту будь-якої організації передбачає зосередження уваги на цих 

питаннях.  

Водночас, для України притаманне спрощене розуміння мотивації лише 

як оплати праці працівника, переважне зосередження уваги на її розмірі та 

своєчасності виплати. В умовах кризи багато українських підприємств 

змушені були вдаватись до її зниження, зокрема за рахунок скорочення 
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робочого дня чи тижня, або її преміальної частини. Але досвід свідчить, що 

така економія часто має наслідком збитки у довгостроковій перспективі. Тому 

що демотивовані працівники або шукають кращі умови праці, в інших 

компаніях, або працюють не на повну віддачу, а іноді навіть вдаються до 

девіантної поведінки. 

Тому мотивація персоналу має бути визначальним напрямом управління 

людськими ресурсами, а вдосконалення цієї системи є запорукою 

конкурентоспроможності організації.  

Сучасній теорії менеджменту персоналу притаманне декілька підходів 

до тлумачення терміну «мотивація персоналу». Зокрема, американський 

економіст  Р. Дафт розглядає мотивацію як сили, що існують усередині 

людини або поза нею, і які збуджують у ній ентузіазм і завзятість за 

виконання певних дій. Зокрема він зазначав: «Мотивація працівників впливає 

на їхню продуктивність, і частина роботи менеджера саме і полягає в тому, 

щоб спрямувати мотивацію на досягнення цілей організації» [1].  

Для того щоб стимулювати працівників і отримувати від цього 

результат, необхідно застосовувати методи, які б не примушували їх це 

робити (зниження зарплати, звільнення, штраф), а навпаки заохочували. 

Мотивувати треба таким чином, щоб персонал чітко розумів, яку користь він 

отримає від цього. Ф. Тейлор, основоположник наукової організації 

праці та менеджменту писав: «Прагнення до свого особистого блага завжди 

було й буде значно сильнішим стимулятором в усякій роботі, ніж міркування 

про загальне добро» [2].  

В кожного працівника є своє розуміння мотивації, але узагальнивши 

різні підходи, можемо пояснити термін «мотивація», як сукупність певних 

рушійних сил, які спонукають людину до тих чи інших дій, визначають 

методи діяльності, різноманітні підходи до неї, надають цій діяльності 

спрямованості на досягнення цілей організації та особистих цілей.  

Роботодавці обирають для себе актуальну та найбільш ефективну 

стратегію мотивації. Для того, щоб оцінити наскільки вибраний підхід буде 

ефективним, потрібно досліджувати обраний метод мотивації з точки зору і 

роботодавців, і працівників. Зокрема, теорія очікувань Врума підкреслює 

важливість трьох взаємозв’язків: затрати праці – результати; результати – 

винагорода; валентність (міра задоволення винагородою) [3]. Тобто перш ніж, 

приймати рішення з приводу того, що робити і які зусилля витрачати, 

потрібно відповісти на запитання: з якою метою це робиться, яка буде 

винагорода, а також наскільки вона буде цінною. 

Для того щоб оцінити, який метод мотивації найбільш сприятливий для 

населення, нами було проведено опитування 250 осіб, що проживають в 

Черкаському регіоні. Серед опитуваних 70% - працевлаштованих, відповідно 

30% були, на момент опитування, безробітними і активно шукали роботу. 

Опитуваним пропонувалось оцінити по стобальній шкалі найбільш дієві для 

них мотиви до праці. Опитування показало, що в умовах кризи та падіння 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

59 

 

реальних доходів зайнятих акцент зміщується в бік матеріального заохочення. 

(70% опитуваних в обох групах надали перевагу саме такому варіанту). Ще 

25% опитуваних надали перевагу соціальним гарантіям і лише 5% вказали 

визнання в колективі. Такий варіант, як участь працівників в управлінні та 

власності підприємства, взагалі ніхто не відзначив через відсутність такої 

форми заохочення. Відповідно, можна зробити висновок, що в сучасних 

умовах працівники віддають перевагу матеріальній мотивації, тому керівники 

українських підприємств повинні враховувати цей факт для того, щоб 

мотивація персоналу дала очікувані результати. 

Проблемою вітчизняних підприємств є використання лише окремих 

елементів системи мотивації, які мають короткостроковий характер. 

Недоліком системи мотивації є і те, що керівники надають перевагу 

моральному заохоченню, коли для працівників важливою складовою є 

матеріальне заохочення. Наявні також інші складові системи мотивації 

персоналу. Це можуть бути соціальні гарантії, кар’єрне зростання, визнання в 

колективі, участь працівників в управлінні та власності підприємства, 

розподіл прибутку. Всі ці методи можуть як задовольняти керівництво, так і 

категорично не влаштовувати.  

Нематеріальне заохочення в більшості випадків спрямоване на 

підвищення якості робочої сили. Підприємство може понести додаткові 

витрати на даний вид заохочення. Під нематеріальним заохоченням розуміємо 

розвиток та навчання, оздоровлення, пільгове харчування, планування кар’єри 

і т. д. Мета, яка задовольняється при цьому – підвищується рівень 

зацікавленості співробітників в компанії. 

Прикладом вітчизняної мотивації персоналу є освітні і мотиваційні 

програми компанії «Київстар». Зокрема, програма розвитку талантів 

«Аргентум», конкурс «Співробітник року», які забезпечують додаткові 

можливості професійного, кар’єрного росту та сприяють формуванню 

комфортної атмосфери в колективі. Слід відзначити також проект IVC, мета 

якого — стимулювати співробітників до формування свого бачення 

майбутнього «Київстар», спонукає їх ділитися цікавими, креативними ідеями і 

брати участь у стратегічному розвитку компанії [4]. Ряд вітчизняних 

підприємств використовують інші підходи до мотивації, зокрема акцентують 

на сімейних цінностях, наприклад влаштовують екскурсії для колективу з 

дітьми. 

Науковці наголошують на тому, що кожен працівник - особистість, а 

відтак і потреби, які він бажає задовольнити працюючи на підприємстві, 

також індивідуальні. Тому при визначенні системи мотивації, керівник 

повинен пам’ятати, що мотивація повинна бути не однаковою для всіх. 

Результат при цьому буде більш ефективний.  

Отже, узагальнивши різні методи мотивації, можна сказати, що вона 

складається з таких чинників як: матеріальна, трудова та статусна. Подальший 

розвиток вітчизняних підприємств неможливий без комплексного 
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використання різних інструментів мотивації, що вимагає проведення 

досліджень у сфері стимулювання та заохочення працівників. В ході аналізу 

виявлено, що основною складовою системи мотивації є матеріальне 

заохочення. Позитивною буде і така мотивація, як участь працівників у 

прийнятті рішень, їх статус в колективі, тому що працівник повинен відчувати 

свою необхідність для підприємства.  
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Максимальна самореалізація та задоволення потреб людини, незалежно 

від статі, в наш час, є основним критерієм суспільного прогресу та важливою 

складовою демократії та соціальної справедливості. Керівна посада відіграє 

ключову роль у досягненні успіху у житті людини. У 21 столітті у системі 

суспільних відносин гендерна рівність є передумовою, що зумовлює 

позитивні зміни в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах та 

забезпечує більші можливості та перспективи для розвитку. 

Мета дослідження: на основі аналізу основних тенденцій у сфері 

забезпечення гендерної рівності в Україні визначити основні чинники та 

прояви гендерної нерівності у сфері управління фінансовою установою та 

запропонувати шляхи її подолання. 

Дослівно термін «гендер» з англійської мови перекладається як «рід» у 

лінгвістичному сенсі цього слова [1]. Сучасний філософський словник 

визначає поняття «гендер» у двох значеннях: загальному – як різниця між 

чоловіками і жінками за анатомічною статтю; та соціологічному – як 

соціальний поділ, який часто ґрунтується на анатомічній статі, але не 

обов’язково з ним співпадає. Енциклопедичний словник соціології за 

редакцією В.І. Воловича визначає термін «гендер» як поняття, яке позначає 

соціальні очікування представників різної статі одна від одної [2]. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

61 

 

На результати діяльності будь-якої організації, у тому числі банку, 

великий вплив справляє наявність адекватного завданням та вмілого 

керівництва. У зв’язку з цим особливого значення набуває максимальне 

урахування та використання не лише компетентністного але й психофізичного 

потенціалу керівника, що визначається гендерними відмінностями. 

Але для української банківської системи, як і для суспільства в цілому, 

притаманна недооцінка управлінського потенціалу жінок та ознаки гендерної 

дискримінації в цій сфері. 

Одним із проявів цього факту є наявність гендерного розриву в рівнях 

заробітних плат у фінансовій сфері та страховій діяльності. Так, за підсумками 

2-го кварталу 2017 року в Україні він склав 34% на користь чоловіків [3]. 

Однією з причин цього є переважання чоловіків на керівних посадах. 

Дослідження участі жінок у вищому керівництві вітчизняних 

банківських установ в 23-х банках-лідерах за розміром активів в своїх групах, 

які надають у відкритий доступ інформацію про свою організаційну структуру 

свідчить, що у більшості з них серед Правління переважають чоловіки. 

Виключенням є ПАТ »Універсал банк», АТ банк «Південний» та банк ПАТ 

«Банк Восток», де в Правлінні – жінки більшість. При цьому, в ПАТ 

«Кредобанк» жінки у Правлінні взагалі відсутні (табл. 1). 

При цьому, лише шість банків з поміж 23-х досліджених, очолювали 

жінки. Це такі банківські установи як: ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа 

банк», АТ банк «Південний», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Універсал 

банк», АТ »Таскомбанк». 

Таблиця 1 

Розподіл Правління банків за статтю у 2017 році, у % 

 Жінки Чоловіки 

Державні банки   

АТ «Ощадбанк» 12 88 

АТ «Укрексімбанк» 33 67 

ПАТ АБ «Укргазбанк» 22 78 

АТ «Приватбанк» 33 67 

Банки з іноземним капіталом   

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 40 60 

ПАТ «Укрсоцбанк» 20 80 

ПАТ «Альфа банк» 20 80 

ПАТ «Сбербанк» 27  73  

АТ «Укрсиббанк» 22 78 

АТ «ОТП-банк» 40 60 

ПАТ «КредіАгріколь банк» 25 75 

ПАТ «Промінвестбанк» 33 67 

ПАТ «Прокредит банк» 25 75 

ПАТ «Кредобанк» 0 100 

Приватні банки   

АТ банк «Південний» 67 33 
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Продовження табл.1 
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 25  75  

ПАТ «Універсал банк» 63 37 

ПАТ «Мегабанк» 22 78 

АТ «Таскомбанк» 23 77 

ПАТ  банк «Пумб» 20 80 

ПАТ «Банк Восток» 75 25 

ПАТ банк «Інвестицій та 

заощаджень» 29 71 

ПАТ «МІБ» 40 60 

Джерело: Складено автором на основі власних розрахунків 

 

Як бачимо, незважаючи на те, що у більшості банківських установ, що 

функціонують в Україні, гендерну рівність задекларовано як один із 

принципів корпоративної культури, високооплачувана посада топ-менеджерів 

менш доступна для українських жінок, ніж для чоловіків.  

Причини цього – загальні для всього українського суспільства:більша 

залученість жінок до виконання домашніх обов’язків та виховання дітей, 

існуючі стереотипи про їх нездатність до виконання керівних функцій; 

менший досвід роботи через декретні відпустки. 

Водночас, кореляційний аналіз взаємозв’язку питомої ваги жінок у 

керівництві з результатами їх діяльності, а саме, розмірами активів 

банківських установ та розміром прибутку чи збитку, проведений у найбільш 

кризовий для вітчизняної банківської системи 2014 р., свідчить, що на ці 

показники стать людини, що здійснює керівництво банком, не впливає 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Модель кореляційного зв’язку по банках [4] 

  Y X1 X2 

Y 1     

X1 -0,15462 1   

X2 0,205943 -0,35535 1 

 

Для подолання гендерної нерівності пропонуєтьсявпровадження 

гендерних квот в банках для учасників конкурсів на посаду топ-менеджера (як 

це вже зроблено в Україні при формуванні виборчих списків політичних 

партій для участі у виборах до органів представницької влади).  

Наступний інструмент зменшення гендерної нерівності в сфері 

організації менеджменту - це робота над зламом гендерних стереотипів в 

корпоративній культурі банків.У цьому зв’язку особливого значення набуває 

популяризація зразків успішного поєднання кар’єри та сімейного життя у 

засобах масової інформації.  
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Ще одним інструментом, є широке впровадження сучасних засобів 

комунікації, що дозволяють здійснювати управління в віддаленому режимі, 

що полегшить жінкам-керівникам поєднання професійних функцій та ведення 

домашнього господарства. 
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В умовах економіко-політичної кризи та прискореного науково-

технічного прогресу, зменшення обсягів природних ресурсів та інших 

чинників, що змушують підприємців шукати нові резерви розвитку 

виробництва та застосовувати інноваційні рішення, все більше уваги 

приділяється питанням формування, розвитку, відновлення та збереження 

людського капіталу в Україні. Сьогодні категорія «людський капітал» 

перетворюється на основний фактор сталого економічного зростання, драйвер 

структурних перебудов та підвищення рівня конкурентоспроможності 

держави, здійснюючи вплив на обсяги ВВП та національного багатства.  

Сучасна теорія людського капіталу була сформульована в працях 

А. Сміта, У. Петті, Д. Рікардо, К. Маркса та Дж. Міля. Далі була більш 

широко розкрита у доробках С. Кузнеця, Т. Шульца, Г. Беккера (кожен з яких 

отримав Нобелівську премію за дослідження в області теорії та практичного 

використання знань про людський капітал), Х. Боуена, А. Добриніна, 

О. Грішнової, А. Колота та інших.  

Людський капітал (human capital) – це особлива форма капіталу, 

втіленого в самій людині, тобто наявний у неї запас здоров’я, знань, навичок, 

здібностей та мотивації, що сприяють зростанню продуктивності праці та 

доходів як конкретної людини, так і суспільства в цілому. За даними 
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Всесвітнього банку та Програми розвитку ООН, сьогодні на планеті фізичний 

капітал складає близько 16%, природні блага – 20%, людський капітал або 

інвестиції в людину – 64%. А у високорозвинених країнах (таких як США, 

Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Швейцарія) людський капітал займає 

близько 75-80% національного багатства. Тому human capital можна назвати 

тим важливим активом, що поєднує в собі мету, засоби та пріоритети 

економічного зростання в умовах глобалізації та посилення конкуренції між 

країнами.  

Розвиток людського потенціалу можна оцінити за допомогою двох 

інтегральних показників: Індексу людського капіталу (Human Capital Index) та 

Індексу людського розвитку (Human Development Index). У Глобальному 

рейтингу людського капіталу 2017 р. Україна зайняла 24-у позицію серед 

130 країн із загальним результатом 71,27 балів, випередивши всіх своїх 

сусідів, окрім Росії [1]. За основними критеріями оцінки, Україна має високий 

показник грамотності та освіченості кадрів (99,98 і 100 балів); входить у 

першу десятку країн за рівнем поширення середньої освіти, а також кількістю 

працівників з неповною зайнятістю. Гірша ситуація з рівнем зайнятості у 

високотехнологічному виробництві, якістю підготовки персоналу, кількістю 

людей, що здобувають професійно-технічну освіту, високим рівнем безробіття 

– саме за цими критеріями Україна отримала найнижчі оцінки. Лідирують у 

рейтингу традиційно країни з високим рівнем доходу та освітніми 

досягненнями населення: Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, США, Данія; 

«пасуть задніх», як правило, африканські, південноазіатські та 

латиноамериканські країни. 

Щодо оцінки людського розвитку, спостерігаємо сумну картину: у 

доповіді ООН Про розвиток людського потенціалу за 2016 рік, Україна, у 

порівнянні з 2015 роком, опустилась у рейтингу на 3 позиції і посіла 84 місце 

серед 188 країн із коефіцієнтом 0,743 [2]. Рейтинг держав формувався за 

показниками очікуваної тривалості життя, тривалості навчання, ВНД на душу 

населення; також враховувались дані про рівень соціальної захищеності, 

показники здоров’я і культурного розвитку населення, стан злочинності і т.д. 

Невтішні результати й у рейтингу World Happiness Report 2017, що 

публікується за ініціативи ООН: Україну визнано найбільш нещасною 

країною Європи (132 місце), враховуючи при цьому купівельну спроможність 

населення, тривалість життя, впевненість у «завтрашньому дні», свободу 

вибору та поширеність корупції [3]. Також у рейтингу Bloomberg’s Misery 

Index (індекс бідності), який складається на підставі прогнозів інфляції та 

безробіття,у 2017 році Україна потрапила в десятку «лідерів» з найбільшою 

динамікою спаду економіки (7 місце з індексом 19). І ця оцінка повністю 

відображає реальний стан речей в країні, на території якої триває збройний 

конфлікт, важко і повільно реалізуються соціально-економічні реформи. 

Об’єктивно, людський капітал України девальвує: чисельність 

населення скорочується (особливо це стосується частини працездатного 
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населення, яке за останні 10 років скоротилось на 3244,3 тис. осіб; на початок 

2017 року економічно активне населення працездатного віку становить 

близько 40% населення України), народжуваність знаходиться значно нижче 

рівня, необхідного для простого відтворення населення [4]. 

Недофінанансовуються галузі освіти та охорони здоров’я (зокрема, наукові 

дослідження, фундаментальні розробки, інновації та стартапи), зменшуються 

видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. І проблема тут навіть 

не в обсягах виділених коштів, а в нераціональному їх використанні; як 

наслідок, це призводить до нестачі кваліфікованих кадрів у всіх галузях 

економіки, низького рівня здоров’я серед молоді – майбутнього носія 

людського капіталу.  

Трудова міграція також накладає відбиток на скорочення населення, 

адже ті люди, що виїжджають, є носіями кращого людського капіталу, ніж ті, 

що натомість прибувають в Україну, особливо після скасування візового 

режиму з ЄС. За даними Міністерства закордонних справ України, близько 5 

млн українців сьогодні працюють закордоном, причому більша частина з них 

– кваліфіковані спеціалісти; тобто, фактично, Україна виступає у ролі донора 

«інтелектуальної сировини». Звичайно, можна зауважити, що мігранти 

від’їжджають у багаті країни, де вищі зарплати, доступне житло, високий 

рівень життя. Частково це так, але на практиці ми забуваємо, що такі країни 

самі створили потужну систему для залучення іноземних мігрантів, яка стала 

фундаментом для розвитку їхньої економіки: достатньо згадати досвід США, 

в яких сконцентровано близько 20% всіх мігрантів світу. Іммігранти 

допомогли США стати лідером у галузі цифрової економіки: 41% із 500 

найбільших компаній створено іммігрантами, без їх участі, можливо, не було 

б створено компаній Google, Apple, IBM, Tesla, Boeing, а вагомий внесок у 

створення PayPal та What’s Up внесли українці. Страждаючи від «відтоку 

мізків», Україна втрачає свій людський капітал, який на сьогодні є однією з 

головних конкурентних переваг країни. 

Таким чином, модернізацію економіки України варто розпочинати з 

відтворення людського капіталу. Для цього необхідні значні витрати як 

конкретної людини, так і держави. Зокрема, необхідно створити систему 

внутрішнього інвестування, поступово забезпечити фінансування галузей 

освіти та охорони здоров’я на рівні високорозвинених країн, стимулювати 

самозайнятість, розробити нову міграційну політику для приваблення 

іноземних мігрантів в Україну, всебічно сприяти творчому та науковому 

розвитку населення. Інвестиції в людський капітал мають стати пріоритетним 

напрямком державної політики, оскільки далеко не нестача іноземного 

капіталу, а недовикористання трудового потенціалу населення є причиною 

низьких економічних показників України. 

Без конкурентоспроможних фахівців та гідного рівня життя, створення 

інноваційної моделі економіки неможливе. Україна має шанс на відновлення 

людського капіталу, якщо зробить ставку на підготовку висококваліфікованих 
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спеціалістів, які будуть користуватись попитом у майбутньому в умовах 

кардинальної трансформації ринку праці. Адже не підприємства створюють 

нові робочі місця, не обладнання виготовляє товари – не вони створюють 

ВВП. Людина створює підприємство, купує обладнання, винаймає персонал, 

приймає рішення про організацію бізнесу, який в подальшому буде 

виробником доданої вартості. І чим більше в країні кваліфікованих кадрів, 

тим вищі шанси на розвиток виробництва, збільшення інвестицій, ВВП та 

економічне зростання.  
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Забезпечення ефективності діяльності підприємства напряму залежить 

від обраної стратегії управління його капіталом. У зв’язку з цим істотною є 

роль механізму управління капіталом підприємства та зокрема оптимізації 

його структури. 

Вагомий науковий внесок у дослідження питань, пов’язаних з 

управлінням капіталом підприємств, здійснили зарубіжні та вітчизняні вчені-

економісти, такі як Є. Бріхмен, Е. Нікбахт, І. Балабанов, І. Бланк [1], 

В. Ковальов, А.Поддєрьогін, О.Терещенко тощо. Економічна наука істотно 

збагатилася розробками та методологіями управління та оптимізації капіталу з 

точки зору забезпечення найвищої дохідності, мінімізації вартості та ризику. 

Поряд з тим незважаючи на значну кількість проведених досліджень, багато 

істотних аспектів оптимізації джерел фінансування залишаються недостатньо 

проаналізованими зокрема з огляду на розвиток новітніх фінансових 

інструментів. 

При виборі методу та проведенні оптимізації структури капіталу 

необхідно враховувати особливості кожної з його складових частин. 
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Перевагами формування капіталу підприємства з власних джерел в 

дослідженнях виділяють наступні [2]: 

- в першу чергу це звичайно забезпечення фінансової стійкості 

підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді, а 

відповідно зниження залежності від кредиторів та мінімізація ризику 

банкрутства; 

- більша здатність генерувати прибуток за рахунок економії на 

фінансових витратах (відсотках за обслуговування кредитів); 

- відносна простота залучення капіталу за рахунок внутрішніх джерел 

(таких як, наприклад, реінвестований прибуток), оскільки рішення пов’язані із 

збільшенням власного капіталу приймаються власниками без необхідності 

отримання згоди ззовні. 

Поряд з тим формування капіталу за рахунок власних джерел має і свої 

обмеження та недоліки: 

- передусім власні джерела формування капіталу є обмеженими, це 

зумовлено: з одного боку обмеженою можливістю підприємства генерувати 

прибуток та спрямовувати його частину на резервування і реінвестування, з 

іншого (у випадку залучення акціонерного чи пайового капіталу) проблемою 

розмиття частки засновників та ризиком втрати контролю над підприємством. 

В періоди сприятливої кон’юнктури ринку така обмеженість стає перепоною 

динамічному розвитку підприємства, а отже зменшенням ефективності 

використання коштів власників; 

- висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими 

джерелами формування капіталу за рахунок оподаткування прибутку та 

сплати дивідендів акціонерам, останнє, втім, залежить від дивідендної 

політики підприємства; 

- невикористання підприємством ефекту фінансового левериджу у 

вигляді приросту рентабельності власного капіталу завдяки залученню 

позикового, що знову ж таки зумовлює низьку ефективність використання 

коштів власників. 

Отже, підприємство, яке орієнтується на оптимізацію структури 

капіталу за рахунок власних джерел мінімізує фінансові ризики за рахунок 

вищої фінансової стійкості, але обмежує темпи свого розвитку та не 

використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. 

Натомість формування капіталу підприємства за рахунок позикових 

джерел має наступні переваги: 

- широкі можливості залучення, щоправда ці можливості головним 

чином зумовлюються позитивною кредитною історією, наявністю ліквідних 

об’єктів застави або гарантій поручителя; 

- можливості динамічного розвитку підприємства, коли економічна 

кон’юнктура вимагає суттєвого розширення діяльності, а отже і нарощення 

активів підприємства; 

- нижча вартість порівняно з власним капіталом за рахунок 
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забезпечення ефекту «податкового щита» (оподатковуваний прибуток 

підприємства зменшується на суму фінансових витрат – тобто процентних 

платежів на обслуговування позикового капіталу); 

- використання ефекту фінансового левериджу задля збільшення 

ефективності використання коштів власників. 

В той же час використання позикового капіталу має наступні недоліки: 

- ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності, а 

отже ризик банкрутства; 

- висока залежність вартості позикового капіталу від коливань 

кон’юнктури фінансового ринку. Ця обставина нівелює зокрема останню 

перевагу використання позикового капіталу в Україні, адже висока вартість 

позикових джерел (вище, аніж рентабельність активів підприємств) зумовлює 

від’ємний ефект фінансового левериджу, а отже навпаки зниження 

ефективності викорситання коштів власників через використання кредитів; 

- певна складність процедури залучення, оскільки рішення про надання 

коштів з позикових джерел залежить від кредиторів, часто потребує ліквідних 

об’єктів застави або зовнішніх гарантій; 

- активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу  

норму прибутку на суму фінансових витрат. 

Отже, підприємство, що орієнтується при формуванні оптимальної 

структури капіталу на переважання позикових джерел може мати більш 

високий фінансовий потенціал свого розвитку та можливості приросту 

рентабельності власних коштів, але поряд з тим в більшій мірі генерує 

фінансовий ризик і загрозу банкрутства, що, як показує практика, особливо 

загострюється в періоди фінансових криз через неспроможність підприємства 

обслуговувати раніше взяті на себе зобов’язання та неможливість 

рефінансувати борги через незадовільну кон’юнктуру на фінансових ринках. 

На нашу думку проблему оптимізації капіталу як в площині 

теоретичного обгрунтування так і практичної імплементації варто розглядати 

з урахуванням новітніх тенденцій та розвитку фінансових інструментів. Таким 

інструментом зокрема є мезонін-капітал. Зарубіжна практика свідчить про 

нарощування цього виду фінансування, яке відбувається у різних формах, 

зокрема так званого субординованого боргу, партисипативних кредитів, 

конвертованих облігацій, «тихої» участі у корпорації, розміщенні 

привілейованих акцій. Ці інструменти в тій чи іншій мірі є своєрідним 

поєднанням боргових інструментів з участю інвесторів у капіталі 

підприємства. Варіюються основні атрибути таких інструментів: терміновість, 

наявність забезпечення та черговість задоволення вимог кредиторів, участь у 

прибутках чи фіксована дохідність, відповідальність вкладеним капіталом за 

зобов’язаннями корпорації, можливості конверсії боргу у власність тощо [3]. 

Перевагами такої форми залучення джерел фінансування є, зокрема, 

більша підприємницька свобода реципієнта та обмеження втручання 

мезонінного інвестора, збільшення фінансування без розмивання часток 
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акціонерів, довгостроковий характер залучення коштів, гнучкість оплати за 

користування капіталом (в разі використання інструментів з плаваючою 

відсотковою ставкою), зменшені вимоги до забезпечення боргу тощо, хоча 

вартість залучення мезонін-капіталу зазвичай є дорожчою порівняно з 

традиційними борговими інструментами. 

В Україні фінансування підприємств за рахунок мезонін-інвестування 

поки що не знайшло достатнього розповсюдження. На заваді цьому стоїть 

нормативна неврегульованість, низька довіра інвесторів до такого виду 

фінансування тощо. Відповідно для транспарентного розвитку мезонінного 

фінансування в Україні необхідно вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення, зокрема прийняття підзаконних актів Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку, створення національного сегменту ринку 

мезонін-фінансування тощо. 

Отже, з метою забезпечення господарської діяльності підприємство 

може використовувати власні та позикові кошти. Оптимізація структури 

капіталу в залежності від джерел їх залучення залежить великою мірою від 

переваг та недоліків кожного з джерел, економічної кон’юнктури, політики 

підприємства, міри ризику тощо. Перспективним напрямом управління 

капіталом підприємства є залучення новітніх фінансових інструментів. 

Відомих під загальною назвою мезонін-капітал, що поєднує переваги як 

власних так і позикових джерел фінансування. 
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Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та 

можливості її модернізації в значній мірі залежить від володіння і 

правильного управління інтелектуальним капіталом. Висококваліфікований 

персонал – це високо розвинута особистість, що стає одним з найцінніших 
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національних багатств і ключових ресурсів для розвитку економічної системи. 

У зв’язку з цим для розвитку країнам потрібно створювати умови для 

збереження і якісного зростання їх власного інтелектуального капіталу, а 

також активно залучати висококваліфікованих іноземних фахівців. У 

сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток цього сегмента ринку праці 

як ринок наукових кадрів і висококваліфікованих фахівців, що 

супроводжується зростанням інтелектуальної міграції і появою такого 

специфічного феномена, як «відпливу інтелекту». 

Проблема міжнародної міграції кваліфікованих фахівців була висвітлена 

в багатьох роботах вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, С. Кастл, 

З. Кобеля, Е. Лібанова, В. Омельяненко, Н. Прохоренко, Дж. Саймон, 

М. Тоффлер та ін. Дана тема є актуальною через складні умови нинішнього 

стану економіки України та поступового падіння інтелектуального потенціалу 

населення. За даними Світового банку, Україна є однією з п’яти найбільших 

постачальників емігрантів світу та основним експортером кадрових ресурсів 

для Європейського Союзу. З огляду на це, необхідно розглянути причини та 

наслідки «відпливу інтелекту», надати рекомендацій щодо регулювання цього 

явища в Україні. 

На сьогоднішній день явище «відплив умів» не має конкретного 

визначення. Вперше така категорія мігрантів, як «уми», виникла у США в 

1949 році, а поняття «відплив умів» вперше було використане в 1962 році у 

доповіді Британського королівського товариства при позначенні еміграції 

вчених, інженерів і техніків з Великобританії до США. У сучасному світі 

інтелектуальна міграція відбувається у великих масштабах, а причиною цьому 

є не стан самої науки, а процеси, які відбуваються в суспільстві в цілому. При 

цьому багато країн зацікавлені в отримані готових висококваліфікованих 

спеціалістів [1]. 

Подібне явище характерне для тих країн, що мають трансформаційні 

процеси економіки і не можуть забезпечити відповідні умови для 

працевлаштування фахівців з вищою освітою. Сьогодні Україна стає активним 

учасником процесів міжнародної інтелектуальної міграції, а саме експортером 

на міжнародному ринку інтелектуальної праці, постачальником 

високоосвічених і висококваліфікованих співробітників. Але подібна 

«активність» експортного напрямку приховує в собі ряд небезпек для самої 

країни – експортера. І однією з них є поступова втрата інтелектуального 

потенціалу держави, що призводить до деградації її населення. 

Існують різні форми інтелектуальної міграції: безпосередня еміграція, 

тобто виїзд на постійне місце проживання; виїзд за кордон на контрактній 

основі; наймання на роботу вчених і фахівців іноземними компаніями, 

спільними підприємствами з іноземною участю на території країни-

експортера; повна оренда закордонною фірмою наукового центру [2]. 

Як видно з рис. 1, до 2014 року українські вчені стабільно займались 

науковою діяльністю на міжнародному рівні. Але у 2014 році відбувся різкий 
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спад активності вчених. Політична нестабільність, економічна криза, початок 

військових дій на сході країни – все це негативно вплинуло на розвиток науки 

України. Діяльність науковців на міжнародному рівні впала не лише через те, 

що фізично науковців на тернах нашої держави стало менше (адже велика 

частина українських науковців емігрувала), але ще й через те, що іноземна 

наукова спільнота стала дуже неохоче співпрацювати з представниками 

країни в кризовому становищі. 

Серед причин інтелектуальної міграції українських вчених можна 

відзначити: бажання покращити свiй матеріальний стан; пошук кращих умов 

праці і життя; високий рівень безробіття в Україні; відсутність перспектив 

професійного розвитку; відсутність можливості проводити важливі наукові 

експерименти; недостатнє науково-інформаційне забезпечення діяльності 

вчених; низький рiвень попиту в Україні на наукомiстку та 

високотехнологічну вітчизняну продукцію [4]. 

 
Рис. 1 Динаміка кількості науковців, що працювали на міжнародному 

рівні за 2010-2015 рр., осіб [3] 

 

Міграція висококваліфікованих спеціалістів несе велику шкоду для 

країни. Удар наноситься не лише по інтелектуальному потенціалу населення, 

а й по загальному людському капіталу країни. Також поступово падає 

розвиток промисловості. Через невистачання висококваліфікованих кадрів 

підприємства розвиваються екстенсивно. Відповідно падає якість вітчизняних 

продуктів, і, як наслідок, їх конкурентоздатність на світовому ринку. 

Погіршується загальний рівень життя населення країни, а тому нові покоління 

апріорі мають слабший інтелектуальний потенціал. Як наслідок, може 

розпочатись загальна економічна криза, вийти з якої здатна лише та держава, 

яка правильно побудує свою політичну кампанію і спрямує її на 

стимулювання інтелектуальної праці і технічного розвитку в цілому [1].  

Загалом для зменшення масштабів інтелектуальної міграції, держава має 

спрямувати свою політику на розвиток та ефективне використання 

інтелектуального потенціалу шляхом: активного залучення талановитої 

молоді до наукової діяльності; стимулювання наукової діяльності на рівні 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

72 

 

шкіл та ВНЗ; збільшення рівня спеціалізації навчальних планів в освіті; 

забезпечення достатнього рівня фінансування наукової сфер; забезпечення 

гідної заробітної плати у науковій сфері; подолання корупції на всіх рівнях, а, 

насамперед, в освіті; забезпечення оновлення матеріально-технічної бази 

науково-дослідної сфери; визначення пріоритетних для держави наукових 

напрямів, за якими має здійснюватися підготовка наукових кадрів; 

підвищення рівня соціальної захищеності працівників наукової сфери; 

стимулювання вітчизняного бізнесу до ефективного використання наукових 

розробок українських вчених; використання грантової системи.  

Отже, «відплив умів» завдає суттєвий економічний, соціальний, 

культурний і політичний збиток країні, викликаючи занепад вітчизняної науки 

і нестачу кваліфікованих фахівців, які можуть стати провідними 

професіоналами у галузі управління і виробництва, які необхідні нашій країні. 

Вирішення проблеми «відпливу умів» на сучасному етапі економічного 

розвитку України вимагає як фінансових заходів, так і участі державних 

інститутів в організації та регулюванні міжнародного відтоку населення, 

включаючи молодь. 
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Цукробурякове виробництво – одна із найбільш важливих сфер 

економіки країни в системі підприємств і галузей аграрно-промислового 

комплексу. Конкурентоспроможність цукробурякового виробництва є одним 

із вирішальних критеріїв його розвитку та функціонування. У сучасних 

умовах процесу глобалізації та інтернаціоналізації підвищення 

конкурентоспроможності аграрної продукції виходять на перший план. 
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Україна має достатньо потужний аграрний сектор економіки, який повинен 

бути високоефективним і висококонкурентним. Тому питання розвитку та 

підвищення ефективності цукрової галузі є актуальними нині у зв’язку з 

інтеграційними процесами України та відкриттям нових ринків ЄС. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку та функціонування 

бурякоцукрової галузі висвітлені в працях відомих вітчизняних і зарубіжних 

фахівців М.С. Данилишина, Г. Калетніка, М. Коденської, В. Лиськова, М. 

Роїка, П. Саблука. Водночас, актуальними залишаються питання підвищення 

конкурентоспроможності та нарощування експортного потенціалу цукрової 

галузі України. 

Бурякоцукровий підкомплекс АПК України завжди відігравав вагому 

роль в економіці держави та економічному розвитку країни. Ще на початку 

90-х років минулого століття за обсягами виробництва цукру із цукрових 

буряків Україна займала перше місце у світі, а за обсягами експорту входила в 

перелік провідних країн-експортерів. У 1990 р. посівна площа під цукровими 

буряками становила понад 1,6 млн га, а виробництво цукру дорівнювало 5,0 

млн т. Проте в другій половині 90-х років бурякоцукрове виробництво зазнало 

значного спаду. Вже у 2010 р. посівна площа під цукровими буряками 

становила 320 тис. га, а виробництво цукру – тільки 1,3 млн т, Україна 

постала перед необхідністю завезення 445 тис. т. цукру.  

Окрім цього, в Україні сформувалась цукрова промисловість, яка 

налічувала 192 заводи середньої та малої потужності із загальним обсягом 

добувної переробки коренеплодів 506 тис. т. Але на сьогодні зношеність їх 

основних фондів досягла 55-60 %, що негативно впливає на рівень 

собівартості виробництва цукру, його конкурентоспроможність на 

зовнішньому ринку. 

За даними асоціації «Укрцукор» у 2016-2017 обробно-посівному сезоні 

цукровий буряк обробляли лише 42 заводи. Їх загальна добова потужність 

становить 162,5 тис. т. та прогнозується виробництво 1,8-1,9 млн т. цукру [1].  

 
Рис. 1 Динаміка вирощування цукрових буряків в Україні у 2016 р. [2; 3] 

 

Протягом 2005-2016 рр. спостерігається зменшення посівних площ 

цукрового буряку з 0,6 млн га до 0,3 млн га, тобто у 2 рази. Водночас 
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виробництво цукру, за аналізований період, зменшилось з 15,5 млн т. до 

12,9 млн т., або на 2,6 млн т. Таке незначне відхилення вдалося досягти 

завдяки збільшенню урожайності з 24,8 т/га до 44,1 т/га. Окрім цього, площа 

під цукровими буряками розширилася порівняно з 2015 роком на 23% та 

досягла 292,4 тис. га. у 2016 році. 

Щодо експортного потенціалу цукрової галузі, то нині вона посідає 

незначне місце. У 2015-2016 роках за обсягами експорту цукру Україна 

зайняла 51 позицію у світовому рейтингу, відвантаживши 113 тис. т. 

загальною вартістю 52,6 млн дол. Окрім цього, на зовнішні ринки надходив 

цукор білий, вироблений в Україні з імпортного цукру-сирцю з тростини на 

давальницьких умовах. Проте потужності українських заводів дають 

можливість щорічно експортувати 1,5 млн т. цукру, а отже є можливість 

нарощувати експортний потенціал галузі. 

На сьогоднішній день цукробурякова галузь перебуває в кризовому 

стані та занепаді, потребує значних фінансових ресурсів для запуску та 

переоснащення не діючих заводів. Основними проблемами, які 

перешкоджають ефективному розвитку цукробурякового виробництва в 

Україні є : 

 відсутність чіткого регулювання ринку цукру; 

 висока собівартість цукру в зв’язку зі зношеністю основних фондів та 

застарілим обладнанням заводів; 

 не збалансованість виробництва через недостатнє регулювання 

внутрішнього ринку, циклічність та нестабільність виробництва, що 

призводить до значних коливань цін на цукор; 

 відсутність чіткого законодавчого регулювання ринку цукру в 

Україні; 

 висока собівартість вирощування цукрового буряку, у порівнянні з 

зерновими культурами; 

 дефіцит обігових коштів, відсутність пільгового кредитування та ін. 

Основними напрямами покращення ситуації в галузі є розроблення та 

впровадження Стратегії розвитку цукрової галуз України; проведення 

реструктуризації та модернізації цукрових заводів; впровадження 

енергозберігаючих технологій для зменшення собівартості продукції; 

підвищення конкурентоспроможності на основі поліпшення технології 

вирощування буряків; здійснення технічного переоснащення цукрових заводів 
із залученням висококваліфікованих менеджерів, залучення інвестиційних 

ресурсів.  

Отже, цукробурякове виробництво – пріоритетна галузь індустрії 

України, яка має всі можливості забезпечувати внутрішні потреби в цукрі з 

власної сировини й навіть більшу половину реалізовувати на експорт. 

Залучення інвестиційних коштів, впровадження нових технологій 

вирощування і переробки цукрових буряків дозволить розширити асортимент 

продукції та підвищити її конкурентоспроможність на світовому ринку. За 
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державної підтримки та інвестиційних коштів вдасться відродити цукрову 

галузь, а вітчизняний цукор і цукровмісні вироби зможуть стати вітчизняним 

брендом країни на європейському ринку.  
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Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є 

формування системи вимірів (індексів та індикаторів) для кількісного і 

якісного оцінювання цього достатньо складного процесу. Головні вимоги до 

зазначеної системи вимірів – її інформаційна повнота та адекватність 

визначення взаємопов’язаної тріади складових сталого розвитку. У цьому 

напрямі працюють як відомі міжнародні організації, так і численні наукові 

колективи, але однозначного узгодження цієї системи вимірів поки що не 

досягнуто. 

Невід’ємною частиною концепції стійкого розвитку є система 

індикаторів, розроблена Комісією ООН зі сталого розвитку, яка у 1996 р.  

опублікувала індикатори сталого розвитку (СР), які, з одного боку, 

відображають соціальні, економічні і екологічні параметри у єдиному 

комплексі; з іншого – їх розвиток розглядається через зміну станів, кожен з 

який характеризується визначеною сталістю і здатністю до змін. Комісія 

пропонує 134 індикатори СР, розділені на такі основні групи: 1) соціальні: 

боротьба з бідністю; демографічна динаміка і стан; поліпшення освіти, 

поінформованості і виховання суспільства; захист і поліпшення здоров’я 

людей; поліпшення розвитку поселень; 2) економічні: міжнародна кооперація 

для прискорення сталого розвитку і пов’язана з цим місцева політика; зміна 

характеристик споживання; фінансові ресурси і механізми; передача 

екологічно чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу; 3) 

екологічні: збереження якості водяних ресурсів і забезпеченість ними; захист 

морів і прибережних територій; комплексний підхід до планування і 

раціонального використання земельних ресурсів; раціональне управління 
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вразливими екосистемами, боротьба з опустелюванням і посухами; сприяння 

веденню сталого сільського господарства і розвитку сільських районів; 

боротьба за збереження лісів; збереження біологічної розмаїтості; екологічно 

безпечне використання біотехнологій; захист атмосфери; екологічно безпечне 

управління твердими відходами і стічними водами; екологічно безпечне 

управління токсичними хімікатами; екологічно безпечне управління 

небезпечними відходами; екологічно безпечне управління радіоактивними 

відходами; 4) інституціональні: облік питань екології і розвитку в плануванні і 

управлінні для сталого розвитку; національні механізми і міжнародне 

співробітництво для створення потенціалу в країнах, що розвиваються; 

міжнародний інституціональний порядок; міжнародні правові механізми; 

інформація для прийняття рішень; посилення ролі основних груп населення. 

Наведемо систему вимірів сталого розвитку, запропоновану Інститутом 

прикладного системного аналізу НАН України та МОН України.  

Рівень сталого розвитку оцінюватимемо за допомогою відповідного 

індексу Іср, що обчислюється як сума індексів для трьох вимірів: 

економічного (Іекв), екологічного (Іев) та соціального (Ісв), із відповідними 

ваговими коефіцієнтами. У свою чергу, кожен з індексів Іекв, Іев та Ісв 

обчислюватимемо з використанням відомих у міжнародній практиці індексів 

та індикаторів. Звичайно, усі індикатори, що впливають на складові наведених 

індексів, як і самі ці індекси, вимірюються в різних одиницях і мають різні 

інтерпретації. Тому вони приводяться до нормованої форми таким чином, щоб 

їхні зміни, як і зміни самих індексів, перебували в діапазоні від 0 до 1. У 

такому разі найгірші значення названих індикаторів відповідатимуть 

числовим значенням, близьким до 0, а найкращі – наближатимуть ці значення 

до 1. Таке нормування дозволяє обчислювати кожен з індексів Іекв, Іев, Ісв та 

Іср у вигляді усередненої суми своїх складових з відповідними ваговими 

коефіцієнтами. 

Індекс економічного виміру сформуємо з двох глобальних індексів: 

1) індексу конкурентоспроможного розвитку, розробленого організаторами 

Світового економічного форуму (World Economic Forum), щорічно 

обчислюється для 117 економік світу і публікується у формі так званого 

Глобального звіту про конкурентоспроможність. Цей індекс формується з 

трьох індикаторів: індикатора технологічного розвитку країни; індикатора 

громадянських інститутів та індикатора макроекономічного середовища. У 

свою чергу, ці три індикатори обчислюються на основі використання 

47 наборів даних про стан трансферу технологій та інноваційного розвитку 

країни, рівень розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, рівень 

видатків країни на дослідження й розвиток, рівень іноземних інвестицій, 

рівень незалежності бізнесу від уряду, рівень корупції в країні та ін; 2) індексу 

економічної свободи, який розроблений інтелектуальним центром фундації 

Heritage Foundation [1] та щорічно друкується у Wall Street Journal. Індекс 

економічної свободи формується з десяти індикаторів: торговельної політики 
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країни; фіскального навантаження з боку уряду; урядової інтервенції в 

економіку; монетарної політики; потоків капіталів та іноземних інвестицій; 

банківської та фінансової діяльності; політики формування цін та оплати 

праці; прав на приватну власність; політики регулювання; неформальної 

активності ринку. Ці десять індикаторів обчислюються на основі 

використання 50 наборів різноманітних даних економічного, фінансового, 

законодавчого та адміністративного характеру. 

Індекс екологічного виміру оцінюватимемо за допомогою відомого 

індексу ESI (Environmental Sustainability Index), обрахованого Центром з 

екологічного законодавства та політики Єльського університету (США) для 

146 країн світу станом на 2005 р. [2]. Індекс ESI сформовано з 21 екологічного 

індикатора, які, у свою чергу, розраховано на основі використання 76 наборів 

екологічних даних про стан природних ресурсів у країні, рівень забруднення 

навколишнього середовища в минулому і сьогодні, зусилля країни на ниві 

управління екологічним станом, здатність країни покращити екологічні 

характеристики та ін. Індекс ESI кількісно визначає здатність тієї чи іншої 

країни захищати своє навколишнє середовище як у поточний період часу, так і 

в тривалій перспективі, виходячи з таких п’яти критеріїв: наявність 

національної екологічної системи; можливість протидії екологічним впливам; 

зниження залежності людей від екологічних впливів; соціальні та 

інституціональні можливості країни відповідати на екологічні виклики; 

можливість глобального контролю екологічного стану країни. Окрім того, цей 

індекс може використовуватися як потужний інструмент для прийняття 

рішень на аналітичній основі з урахуванням соціального та економічного 

вимірів сталого розвитку країни. 

Індекс соціального виміру сформуємо шляхом усереднення трьох 

глобальних індексів:  

1) індексу якості і безпеки життя, розробленого міжнародною 

організацією Economist Intelligence Unit [2]. Цей індекс формується за 

допомогою таких дев’яти індикаторів для країни: ВВП на душу населення за 

паритетом купівельної спроможності; середньої тривалості життя населення; 

рейтингу політичної стабільності й безпеки; кількості розлучених сімей на 

1000 населення; рівня громадської активності (активність профспілок, 

громадських організацій та ін.); різниці за географічною широтою між 

кліматично теплішими і холоднішими регіонами; рівня безробіття; рівня 

політичних і громадянських свобод; співвідношення між середньою 

заробітною платою чоловіків і жінок;  

2) індексу людського розвитку, що використовується програмою ООН 

United Nations Development Program [2]. Він формується за допомогою таких 

трьох індикаторів: середньої тривалості життя населення країни; рівня 

освіченості та стандарту життя населення країни, що вимірюється ВВП на 

душу населення за паритетом купівельної спроможності (ВВП за ПКС);  
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3) індексу суспільства, основаного на знаннях, розробленого 

департаментом ООН з економічного й соціального розвитку – UNDESA [2]. 

Цей індекс визначається трьома основними індикаторами: інтелектуальними 

активами суспільства; перспективністю розвитку суспільства та якістю 

розвитку суспільства, які, у свою чергу, формуються з допомогою 15 наборів 

даних про рівень охоплення молоді освітою та інформацією, інвестиційний 

клімат у країні, рівень корупції, нерівність розподілу матеріальних і 

соціальних благ (GINI-індекс), рівень дитячої смертності тощо. 

Проте запропоновані  індикатори вимагають спеціальних перетворень, 

пристосування до конкретних умов, а в деяких випадках – розширення для 

окремих країн. 
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Важливим завданням розвитку вітчизняного страхового ринку є 

трансформація форм та інструментів надання страхових послуг в умовах в 

умовах розвитку глобальної системи торгівлі та інвестування. Це завдання 

можливо виконати через розвиток сучасних підходів щодо сутності, місця та 

ролі страхування вантажів на страховому ринку України.  

Окреслений напрям повинен передбачати систематизацію та 

розширення форм страхування вантажів в інтегрованих транспортних 

коридорах.  України географічно знаходиться на перетині транспортних 

шляхів між Азією та Європою.  

Перерозподіл сучасного економічного балансу відбувається саме в бік 

Азійського регіону, що обумовлено сучасними економічними, технологічними 

та соціальними світовими тенденціями.  

Тому в актуальну площину постає питання виявлення основних 

тенденцій щодо страхування вантажів в інтегрованих транспортних коридорах 

та обґрунтування напрямів розвитку страхових послуг для вантажних 

перевезень в умовах розвитку  глобальної системи торгівлі та інвестування.  

Це вимагає, зокрема, систематизації факторів страхових сум та 

страхових виплат, що визначають специфіку страхування вантажів за різними 

інтегрованими транспортними коридорами 
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Посилення конкуренції на ринку страхування та неоднорідність 

економічного середовища різних країн, за якими пролягають торгові шляхи,  

постійної уваги страхових компаній  до процесів оцінки страхових ризиків та 

прогнозування страхових випадків в інтегрованих транспортних коридорах в 

умовах розвитку  глобальної системи торгівлі та інвестування.  

Оптимізація страхової діяльності може бути забезпечена через 

компаративну оцінку страхування карго та розвиток теоретико-організаційних 

засад його реалізації на страховому ринку України.  

Досить важливим аспектом, який слід враховувати при вивченні та 

аналізі питання страхування вантажів, є формування страхових платежів та 

страхових премій за договорами страхування вантажів в інтегрованих 

транспортних коридорах при комбінованому транспортуванні. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів розвитку страхового 

ринку здійснювали українські вчені Н.В. Ткаченко, І.В. Фисун, 

Т.О. Петрішина, В.Г. Бабенко, А.Л. Баранов, О.С. Свістунов, Л.В. Шірінян, 

А.С. Шолойко, та ін. Напрямкам удосконалення страхування вантажів 

присвячено роботи О.Д. Колотило. 

Визнаючи суттєвість отриманих науковцями результатів досліджень 

необхідно зауважити, що в переважній більшості праць увага зосереджена на 

питаннях розвитку страхового ринку в цілому.  

Сучасний стан розвитку торгівельних шляхів спрямований на 

формування інтегрованих транспортних зв’язків та глобальних ланцюжків 

постачання. Тому окремої уваги потребує дослідження питання страхування 

вантажів в інтегрованих транспортних коридорах в умовах розвитку  

глобальної системи торгівлі та інвестування. 

Вивчення наявних публікацій та аналіз економічного середовища 

визначили необхідність запропонувати новий, сучасний підхід до концепції 

страхування вантажів в інтегрованих транспортних коридорах в умовах 

розвитку глобальної системи торгівлі та інвестування. 

Враховуючи вагоме значення страхування для інтеграції та глобалізації 

торгівельних шляхів, успішне вирішення цього завдання створює передумови 

формування стійкого сегменту страхового ринку зі страхування вантажів, що 

є надійним фундаментом для розширення компаніями обсягів та форм 

постачання вантажів через інтегровані транспортні коридори між Європою та 

Азією через Україну, підвищення прибутковості такої діяльності та 

оптимізації страхових ризиків.  

Суттєва обмеженість наявних теоретичних та методологічних підходів 

до вирішення завдання побудови страхування вантажів в інтегрованих 

транспортних коридорах в умовах розвитку  глобальної системи торгівлі та 

інвестування зумовлює необхідність сформувати методичний інструментарій 

формування страхових платежів та страхових премій за договорами 

страхування вантажів в інтегрованих транспортних коридорах при 

комбінованому транспортуванні. 
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Для оцінки ефективності роботи промислового підприємства 

недостатньо використовувати тільки показник прибутку. Наприклад, два 

підприємства одержують однаковий прибуток, але мають різну вартість 

виробничих ресурсів, тобто суму власного капіталу і оборотних коштів. 

Більш ефективно працює те підприємство, у якого вартість виробничих 

фондів менша. Таким чином, для оцінки ефективності роботи підприємства 

необхідно порівняти прибуток і виробничі фонди, за допомогою яких вона 

створена. Це і є рентабельність. 

Рентабельність слугує для контролю і аналізу діяльності підприємства. 

Слово «рентабельність» часто порівнюють зі словом «ефективність». 

Ефективність – це досягнення максимального результату, з мінімальними 

затратами ресурсів. Мається на увазі не тільки ті ресурси, що містять 

матеріальний характер, але й також: часові, моральні і фізичні витрати. 

Рентабельність це показник ефективності, що виражений в грошовій формі. 

Якщо ми хочемо прорахувати рентабельність товару підприємства. То слід 

запам’ятати просту формулу. В чисельнику завжди буде «Чистий прибуток», а 

в знаменнику «Собівартість товару». І ця формула діє для всіх інших 

показників рентабельності (інвестицій, продажів, власного капіталу, активів і 

т.д.).  

Метою аналізу показників рентабельності є виявленні ефективності 

діяльності підприємства. Задачі аналізу показників рентабельності полягають 

в: 

- оцінці прибутковості фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- визначенні можливих резервів підвищення одержуваного прибутку; 

- оцінці ефективності використовуваних ресурсів; 

- -визначення потенціалу можливого зростання ресурсів підприємства. 

Слід розуміти, що рентабельність це відносний показник, що 

виражається у відсотках і говорить про ефективність підприємства в заданий 

момент часу. Тобто, якщо підприємство планує досягти такий же результат як 

і в минулому році, то логічно, що воно повинно працювати так само і на ринку 

не буде ніяких змін. Але такого бути практично не може. Планування і 

прогнозування вираховуються від дійсних показників і враховуються можливі 

майбутні зміни. Тобто, показники прибутку характеризують абсолютний 

фінансовий ефект господарської діяльності підприємства. А рентабельність 
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або прибутковість визначає відносний розмір прибутку, який 

використовується для об’єктивної оцінки кінцевих результатів діяльності 

підприємства. 

Відносні показники менше піддаються впливу інфляції тому являють 

собою різні співвідношення прибутку і вкладеного капіталу, або прибутку і 

виробничих витрат. 

Тому, абсолютна сума прибутку не завжди дає чітке розуміння про 

рівень прибутковості підприємства, так як на її розмір впливає не тільки 

якість роботи, а й масштаби діяльності. Тому для характеристики 

ефективності роботи підприємства поряд з абсолютною сумою прибутку 

використовують відносний показник - рівень рентабельності. 

Підвищенню рівня рентабельності підприємства сприяє: зниження 

собівартості продукції; збільшення прибутку на основі зростання виробництва 

і реалізації продукції; підвищення продуктивності праці; кращого 

використання машин і устаткування; економного витрат сировини і 

матеріалів; скорочення втрат і простоїв. 

Також, рівень рентабельності показує довгострокове благополуччя 

підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток 

на інвестиції. Для довгострокових кредиторів інвесторів, що вкладають гроші 

у власний капітал підприємства, даний показник є більш надійним 

індикатором, ніж показники фінансової стійкості та ліквідності, що 

визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу. 

Встановлюючи зв’язок між сумою прибутку і величиною вкладеного 

капіталу, показник рентабельності можна використовувати в процесі 

прогнозування прибутку. У процесі прогнозування з фактичними і 

очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, який підлягає отриманню 

на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні 

прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін. 

Сам по собі бізнес втрачає будь-який сенс, якщо рентабельність 

капіталу на довгостроковому періоді падає нижче ставок по банківських 

депозитах або по високонадійним облігаціям. Якщо бізнес генерує менше 

прибутку, ніж депозити, то його потрібно закривати. Інакше це марна трата 

часу і сил. 

Рентабельність інвестованого капіталу (англ.: Return on Capital 

Employed, ROCE) - є важливим показником ефективності використання 

матеріальних, трудових і грошових активів організації; зазвичай це необхідно 

для порівняння ефективності роботи в різних видах бізнесу і для оцінки того, 

чи генерує компанія достатню кількість прибутку, щоб виправдати вартість 

залучення капіталу. ROCE завжди повинна бути вище, ніж середня процентна 

ставка за банківськими та товарними кредитами, інакше будь-яке розширення 

бізнесу шляхом залучення позик призведе до погіршення фінансового стану і 

падіння прибутку. 
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Отже, рентабельність – це показник економічної ефективності 

виробництва на підприємстві. Комплексно відображає використання 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Рентабельним вважається 

підприємство, яке приносить прибуток. Тому, можна зробити висновок, що 

показники рентабельності характеризують фінансові результати і 

ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість 

підприємства з різних позицій і систематизуються відповідно до інтересів 

учасників економічного процесу. 
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У даний час світова економіка зазнає значних змін під впливом процесу 

фінансової глобалізації, що характеризується прискоренням інтеграції значної 

частини капіталу різних держав, посиленням їх взаємозалежності, 

асиметричністю в економічному розвитку країн світу. Збільшення потоків 

світового капіталу посилює конкуренцію між державами, створює нерівні 

умови для розвитку та загострює проблему економічної нерівності, 

поглиблюючи поляризацію світу, що провокує ще більші фінансові, 

економічні, політичні та соціальні відмінності між країнами. Проте зупинити 

ці процеси в умовах глобалізації неможливо, але їх потрібно досліджувати з 

метою удосконалення механізму перерозподілу фінансових ресурсів для 

скорочення нерівності у світі та в середині країн в умовах забезпечення 

фінансової стабілізації розвитку. 

Питаннями глобальної нерівності займалися провідні фахівці з 

економіки, соціології, політології, зокрема, K.C. Jomo, V.V. Popov (Jomo, 

Popov, 2016) досліджували майнову нерівність у західному світі; В. Milanovic 

(Milanovic, 2016) проаналізував «усі індекси Джині» та відстежив 

довгострокову еволюцію нерівності в західних країнах; Т. Piketty (Piketty, 
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2014), розглядав історичну динаміку проявів нерівності та ін. Також проблема 

нерівності знаходиться у центрі уваги світових організацій, таких, як: ООН, 

МВФ, СБ, Оксфам та ін. Тим часом, від ступеня впливу фінансової 

глобалізації на економічний розвиток країн світу багато в чому залежить вибір 

пріоритетного напрямку щодо скорочення економічної нерівності.  

Метою дослідження є визначити особливості економічної нерівності в 

умовах фінансової глобалізації та зазначити можливі напрямки її подолання. 

На початку 2017 року міжнародна некомерційна організація Oxfam 

International опублікувала чергові результати дослідження глобальної 

економічної нерівності [1]) де зазначено, що на вісім найбагатших людей світу 

приходяться статки в 426 мільярдів доларів - це більше, ніж та сума, яка 

припадає на найбіднішу половину світового населення, тобто на 3,6 мільярда 

людей (які мають 409 мільярдів доларів). Парадокс цих цифр у тому, що з 

кожним роком багатство зосереджується все в меншій частині населення. Ще 

в 2010 році ці кошти були розділені між 388 людьми, у 2011 році відбувся 

різкий стрибок концентрації, і кількість власників скоротилася до 177 осіб, у 

2015 році ці кошти припадали вже на 62 людини, а у 2016 р. на 8 осіб [1].  

Зазвичай нерівність сприймається як існування людей в умовах, при 

яких вони мають нерівний доступ до ресурсів. Під економічною нерівністю 

розуміють нерівномірний розподіл економічних ресурсів: доходів, активів, 

власності, багатства, капіталу між різними верствами населення, регіонами, 

країнами. 

Існує декілька методик вимірювання рівня нерівності, які базуються 

переважно на кількісній оцінці нерівності за доходами (споживанням), до яких 

віднесено: коефіцієнт Джині, Пальми, децільний та квінтильний показники, 

індекс щастя та ін. За різними показниками економічна нерівність може 

приймати різні значення та демонструвати суттєві відмінності між реальною 

та видимою проблемою нерівності. До країн, які мають найнижче значення 

коефіцієнта Джині: Україна (24,1), Словенія (25,6), Чехія, Словакія (26,1), 

Казахстан (26,3), Ісландія (26,9), Фінляндія (27,1) та ін. [2, с.206-209]. За 

коефіцієнтом Пальми найнижчі значення мають такі країни: Україна – 0,8; 

Казахстан – 0,9; Норвегія – 0,9; Словенія – 0,9; Словенія – 0,9; Чехія – 0,9; 

Молдова – 0,9.  

Найвищі значення за цими двома показниками спостерігаються у 

Південній Африці, Намібії, Гаїті, Ботсвані, Колумбії, Парагваї, Бразилії, тобто 

це країни Півдня, які належать до країн, що розвиваються. Серед розвинутих 

країнах найнижчі показники демонструють країни Центральної і Північної 

Європи (Норвегія, Швеція Фінляндія, Німеччина) Японія та ін. [2, с.206-209].  

За результатами Всесвітньої доповіді про щастя 2017 [3, с.20-23]), де 

нерівність оцінюється за показниками: ВВП на душу населення, рівень 

соціальної підтримки, очікувана тривалість життя, свобода громадян, 

доброчинність та відношення до корупції, найщасливіші люди, живуть у 

Норвегії, Данії, Ісландії, Швеції та Фінляндії та ін., тобто переважно у 
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північних країнах. Найбільш нещасливі люди мешкають у ЦАР, Бурунді, 

Танзанії, Сирії, Руанді, тобто у найбідніших країнах Півдня. 

Зокрема Україна, яка за іншими показниками мала найкращі результати 

щодо нерівності, за індексом щастя займає 132 місце серед 155 країн. Отже, 

оцінка нерівності далеко не однозначна. Тому показники нерівності є 

відносними, їх доцільно оцінюватися комплексно. 

У цілому експерти відмічають, що нерівність у світі скорочується, що 

свідчить про налагодження фінансової стабільності та приділення достатньої 

уваги проблемі нерівності. Проте рівень економічної нерівності залишається 

досить високим.  

Нами здійснено оцінку глобальної нерівності на основі індикатора ВВП 

на душу населення (за ПКС). Для розрахунку узято дані з 1980 по 2016 роки та 

проведено співставлення між країнами з найвищим рівнем доходів та 

найнижчим (для аналізу узято дані МВФ по 186 країнам [4]). Нами визначено, 

що за цим індикатором спостерігається спадна тенденція, проте розрив між 

найбагатшою та найбіднішою країнами становить 200 до 1 (рис. 1).  

Отже, можна зазначити, що економічна нерівність з 1980 року в 

глобальному масштабі скорочується. Найбільш пікові значення відображені 

на рис. 1. 

 
Рис. 1 Коефіцієнт глобальної нерівності, 1980-2016 (розроблено автором) 

 

Аналіз сучасної економічної нерівності між різними групами країн 

(розвинутими та тими, що розвиваються), показав, що в основі нерівності на 

глобальному рівні лежать різні економічні можливості держав: відмінності за 

розміром національних багатств, різні масштаби економік, різне фінансове 

забезпечення; відмінності у темпах зростання ВВП, різні обсяги зовнішньої 

торгівлі тощо. У теперішній час розрив в рівнях соціально-економічного 

розвитку між країнами світу, різко зріс, і світ виявився більше, ніж раніше, 

розділеним на розвинені і менш розвинені країни. 

Проте ми вважаємо, що в умовах забезпечення глобальної фінансової 

стабілізації потрібно більше уваги приділяти подоланню економічної 

нерівності, для цього можна визначити три основних імперативи скорочення 

нерівності. По-перше, це ефективний розподіл міжнародних фінансових 
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ресурсів та надання більших можливостей країнам, що розвиваються; по-

друге, використання різних форм інвестування (прямі інвестиції, кредити, 

міжнародна допомога, гранти та ін. ) при ефективному менеджменті можуть 

скоротити нерівність та підвищити добробут громадян; по-третє, обмеження 

переваг для багатих, боротьба з ухиленням корпорацій і багатих фізичних осіб 

від сплати податків, встановлення прогресивної системи оподаткування тощо.  

Отже, резюмуємо, що існують суттєві відмінності між реальною та 

видимою проблемою нерівності. Показники нерівності суттєво різняться між 

собою та, іноді, протирічать фактичним даним (рейтинг про щастя та ін.). Для 

забезпечення фінансової стабільності та скорочення нерівності необхідно 

використовувати політику справедливого перерозподілу благ та доходів між 

усіма верствами населення. 
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В умовах обмеженості та неможливості залучення внутрішнього 

фінансування особливу значимість набувають інвестиційні ресурси 

міжнародних організацій для реалізації програм відновлення та розвитку 

національних економік країн світу, що розвиваються, які поряд з необхідністю 

подолання внутрішніх політичних і соціально-економічних проблем повинні 

забезпечити фінансову стійкість до зовнішніх викликів глобалізованого 

економічного простору. 

Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення стійкого 

розвитку національних економік, зокрема за участі в інвестиційних процесах 

міжнародних фінансових організацій, сформовано та розвинуто в наукових 

працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема, Г. Александера, Дж. Бейли, 
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О. Василика, О. Власюка, В. Гейця, Ж. Закієвої, Дж. М. Кейнса, 

Л. Кістерського, Р. Кларка, В. Колосової, Л. Красавіної, В. Кузнєцової, 

Д. Лагутіна, Д. Рікардо, Д. Стігліца, М. Фрідмана, У. Шарпа та ін.   

Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад інвестиційного 

кредитування та визначення характеристичних особливостей його здійснення 

за участі міжнародних фінансових організацій. 

Враховуючи, що фінансування від міжнародних фінансових організацій 

надходять до країн-одержувачів у формі інвестицій та інвестиційних кредитів, 

доцільно розглянути економічну сутність цих понять.  

Сутність поняття «інвестиції» всебічно розкриває І.О. Бланк, адже 

розглядає його з позицій об’єктного підходу та підходу потенційних 

можливостей, а саме як: об’єкт економічного управління; активна форма 

залучення накопиченого капіталу в економічний процес; можливість 

використання накопиченого капіталу в усіх альтернативних його формах; 

альтернативна можливість вкладення капіталу в будь-які об’єкти 

господарської діяльності; джерело генерування ефекту підприємницької 

діяльності; об’єкт ринкових відносин, об’єкт власності і розпорядження, 

об’єкт тимчасового вподобання [1, с.10-15]. Про багатомірність розуміння 

поняття «інвестиції» свідчать певні відмінності різних підходів, зокрема за 

такими характеристичними ознаками: ототожнення інвестицій і капітальних 

вкладень; результативність інвестицій; вкладення грошових коштів; 

статичність.  

Спираючись на аналіз наукових підходів до визначення сутності 

поняття «інвестиції», на нашу думку, інвестиції міжнародних фінансових 

організацій – це вкладення, консолідація і мобілізація капіталу на користь 

країн світу, які відносяться до категорії найменш розвинених, з низькими 

доходами, доходами менше і вище середніх, на сприяння досягненню Цілей 

розвитку тисячоліття, а також проведення структурних і галузевих реформ, 

розвитку конкуренції, приватизації та підприємництва, зміцнення фінансових 

організацій і правових систем, розвитку необхідної інфраструктури для 

підтримки приватного сектору, що дозволяє отримати економічний, 

соціальний, екологічний та/або інші ефекти, базуючись на ринкових 

принципах і враховуючи національні пріоритети, фактори часу і ризики. 

У міжнародній практиці для надання фінансової допомоги країнам, які 

відчувають нестачу капіталу для вирішення проблем розвитку, широко 

використовувався механізм інвестиційного кредитування.  

Так, О.М. Мякишевська та Ю.Б. Ганусик: «…інвестиційне кредитування 

варто визначити як запозичення кредитором позичальнику, на умовах 

строковості, платності, повернення, забезпеченості та цільового використання, 

визначеного кредитною угодою та обґрунтованого інвестиційним проектом, 

обсягу грошових коштів, які спрямовуються на придбання, реконструкцію, 

розширення або оновлення основних засобів позичальника» [2, с.109]. 
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Систематизація різних точок зору дозволила тлумачити поняття 

«інвестиційне кредитування міжнародних фінансових організацій» як: процес 

надання позичкового капіталу в рамках багатосторонньої взаємодії учасників 

програми (проекту) міжнародної допомоги з метою реалізації цілій 

довгострокового розвитку на принципах гармонізації та уніфікації процедур і 

правил, узгодженості з національними пріоритетами, партнерства, 

орієнтованості на результат управління. 

Аналіз практики інвестиційного кредитування міжнародних фінансових 

організацій дозволів визначити деякі характеристичні особливості (табл.1). 

Таблиця 1 

Характеристичні особливості інвестиційного кредитування від ЄБРР 
Характеристика Особливості 

Гарант Центральні банки 

Обслуговування кредиту Уповноважені банківські установи 

Валюта кредиту Основні іноземні або деякі національні валюти  

Обсяг інвестиційного 

кредитування і вкладень в 

акціонерний капітал 

від 5 до 250 млн євро, середній розмір інвестицій -25 млн 

євро, або не більше 35% вартості проекту 

Процентна ставка  Фіксовані або плаваючи 

Відстрочка виплат за основним 

боргом 

Протягом 1-2 років 

Відстрочка виплати відсотків за 

кредитом 

Не здійснюється 

Виплата відсотків Щомісяця 

Погашення основного боргу по 

кредиту 

Щоквартально або один раз у півріччя згідно графіку  

Термін кредитування  1-15 років 

Вимоги до позичальника Приватні підприємства, підприємства з іноземними 

інвестиціями, державні підприємства в процесі 

приватизації з часткою держави не більше 49% капіталу, 

підприємства малого і середнього бізнесу. 

Цільове призначення кредиту На впровадження нових проектів у промисловості, 

будівельній галузі, сфері послуг, малого та середнього 

бізнесу, приватного підприємництва 

Обов’язкові умови 

кредитування  

Наявність дольової участі в проекті коштів самого 

позичальника в розмірі не менше 35% від його вартості  

Внесення спонсорських внесків в уставний капітал на 

рівні інвестицій МФО або більше 

Залучення додаткового фінансування 

Відповідність міжнародним, національним, місцевим 

банківським стандартам, правилам охорони 

навколишнього середовища 

Додаткові умови кредитування Право регресу, страхування, односторонні зобов’язання 

позичальника 

Забезпечення  Поручительства третьої юридичної особи, застава майна 

позичальника, гаранта або поручителя на суму не менше 

120% від вартості кредиту 
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Продовження табл.1 
Внутрішня норма 

прибутковості проекту 

Коефіцієнт покриття заборгованості - 1,3  і більше 

Заборона кредитування Виробництва зброї або військового обладнання, 

грального бізнесу, інвестування в усі види цінних 

паперів, виробництво тютюнових виробів та інші. 

Джерело: сформовано автором на підставі опрацювання [4] 

 

Зокрема, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає довгострокові 

кредити (строком від 8 до 12 років, у тому числі в деяких національних 

валютах), інвестиції в акціонерний капітал і квазіакціонерне фінансування.  

На відміну від ЄБРР, IFC може збільшити обсяг фінансування до 50%, 

але не більше  25% суми власного капіталу і довгостроковій заборгованості. 

Тривалість її участі IFC зумовлена ризиками проекту, в середньому 5-7 років, 

тому корпорацією передбачено механізм виходу з проекту – приватне 

розміщення цінних паперів, опціон зворотного викупу акцій іншими 

акціонерами або публічне розміщення акцій на ринку (IPO). Частіше IFC 

організовує синдиковані кредити за участі міжнародних комерційних банків 

[3]. Зокрема, IFC надала кредит 100 млн дол США і синдикованих 

250 млн дол США для фінансування українських підприємств Індустріального 

Союзу Донбасу. Фінансування IFC є частиною інвестиційної програми 

загальним обсягом 1,5 млрд дол США на модернізацію виробництва, 

дотримання міжнародних екологічних стандартів, підвищення 

енергоефективності, зниження операційних витрат. У листопаді 2017 р. 

корпорація на своєму офіційному сайті звернулася із застереженням про 

небезпеку повної втрати ефективного управлінського контролю над 

виробничими активами. У зверненні наголошено, що майнові права 

заставодержателів на промислові підприємства корпорації мають IFC, ЄБРР та 

група міжнародних банків і фінансових інститутів. Тому, будь які дії, 

спрямовані на вилучення виробничих активів можуть розглядатись як 

порушення права власності і майнових прав міжнародних кредиторів [5]. 

Іншим прикладом є грантове фінансування від Німецького банку 

розвитку (KfW) консультаційних послуг щодо спільних проектів модернізації 

енергетичних об’єктів Укренерго. Крім того, KfW надає фінансову підтримку 

малому та середньому бізнесу в Україні. Інвестиційні кредити будуть 

надаватись через Німецько-Український фонд під ставку 17% річних (в грн), 

яка буде плаваючою залежно від змін ринкового середовища, максимальна 

сума кредиту 250 тис. євро,   терміном до 6 років (комісія 0,5%), а кредити для 

фінансування оборотних коштів - до 2 років  (комісія 1%)[6]. 

Враховуючи необхідність вирішення екологічних проблем і захисту 

навколишнього середовища, Північна екологічна фінансова корпорація 

(NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation) пропонує різноманітні 

фінансові інструменти, а саме позики, пайову участь у власності, гранти, 

експортні кредити. Корпорація створила такі фонди кредитування проектів, 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

89 

 

зокрема в сферах виробництва, енергозбереження, екоефективності. Частка 

участі НЕФКО в проекті становить до 5 млн євро і до 35% акціонерного 

капіталу. Умови кредитування, наприклад для чистого виробництва такі: сума 

кредиту - до 350 тис. євро, процентна ставка – 6% річних, максимальний 

термін користування кредитом – 5 років, пільговий період – 1 рік, участь 

НЕФКО – не більше 90% обсягу інвестицій, прийнятна гарантія в розмірі 

125% від отримуваного кредиту,  або муніципальна гарантія, банківська 

гарантія, обладнання під заставу, виплата кредиту здійснюється після 

завершення проекту фіксовано рівнозначними квартальними виплатами [7]. 

Отже, міжнародні фінансові організації  здійснюють активну діяльність 

надання фінансової допомоги та інвестиційного кредитування з метою 

реалізації реформ національної економіки в багатьох країнах світу, у тому 

числі в Україні.    
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Складе економічне середовище та політична нестабільність не спряють і 

не створюють належних умов для стабільного функціонування та розвитку 

вітчизняних підприємств. Останні постійно знаходяться під значним впливом  

сукупності ризиків, які мають макроекономічний характер і постійно 
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продукують проблеми економічного і неекономічного характеру на рівні 

підприємств, порушуючи їх фінансову стійкість і створюючи кризові ситуації. 

Тому для підприємств актуальним є створення постійно діючої системи 

антикризового управління, спираючись на сучасні прогресивні концепції, до 

яких, зокрема, відноситься  реінжиніринг бізнес-процесів. 

Проблемним питанням формування концептуальних підходів 

управління діяльністю підприємства на основі положень антикризового 

управління, а також теорії реінжинірингу присвячено наукові публікації 

вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: Н. Абдикєєва, Б. Андерсена, 

І. Ансоффа, І. Бланка, Д. Буркальцевої, В. Виноградової, А. Гриценко, 

В. Єліферова, В. Корінєва, Х. Лосєвої, І. Миколайчука, Е. Ойхман, І. Павлова, 

Є. Попова, М. Портера, В. Репіна, А. Ряховської, В. Рященко, І. Сіліної, 

Л. Таранюка, А. Файоля, М. Хаммера, Д. Харрінгтона, Д. Чампі, С. Черемних, 

А. Шеєра та ін. 

Мета роботи полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад 

формування на підприємстві ефективної системи антикризового управління та 

визначення сутності реінжинірингу бізнес-процесів як ефективного 

антикризового інструменту. 

На думку З.Є. Шершньової, антикризове управління як окремий тип 

управління варто розглядати за цільовим підходом, а саме як: «запобігання 

(пом’якшення) впливу на підприємство руйнівних кризових явищ; створення 

та підтримки діяльності підприємства в режимі виживання в тих випадках, 

коли криза все ж таки виникла; стабілізації та виведення підприємства з кризи 

за допомогою програм фінансового оздоровлення, реструктуризації, 

підвищення конкурентоспроможності тощо або, коли нормалізація діяльності 

підприємства неможлива, - санації за рішенням суду (як визначення та 

збереження хоча б окремих «здорових» частин підприємства), ліквідації 

підприємства з найменшими втратами» [1, с.4]. Цільового підходу 

дотримується також О.М. Скібіцький, який уточнює сутність антикризового 

управління з позиції основних положень теорії криз і механізму виникнення 

кризового стану таким чином: «метою антикризового управління – є розробка 

і першочергова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш 

небезпечних чинників, які інтенсивно впливають на завершальне явище, що 

призводять до кризового стану» [2, с.9]. 

Отже, аналіз наукових публікацій показує, що тлумачення поняття 

«антикризове управління підприємства» є різноплановим і багатоаспектним. 

Поряд з цим явно прослідковуються такі підходи: 1) превентивний, який 

полягає у виявленні ризикоутворюючих чинників настання кризового стану та 

втрати підприємством фінансової стійкості, проведення заходів для 

збереження та покращення фінансових показників його діяльності; 

2) реактивний – тимчасові рішення і заходи, що зосереджуються переважно на 

недоліках діючої системи управління, спираються на підходи, які вже були 

випробувані при вирішення проблем у попередніх кризових ситуаціях. Варто 
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зазначити, що реалізація превентивного підходу забезпечується дотриманням 

таких принципів, як постійність, комплексність, прозорість, підзвітність. До 

недоліків реактивного підходу можна віднести втрату часу для початку 

раціональних дій. Зокрема, І. Ансофф визначає характеристичні особливості 

реактивного управління, підкреслюючи, що такий основний ресурс як «час» 

втрачається і витрачається на: 1) спостереження, інтерпретацію та обробку 

даних з подальшим наданням результатів керівникові; 2) перевірку 

достовірності інформації щодо реального рівня загрози, сподівання на 

незначущість її наслідків; 3) дотримання очікувальної позиції, враховуючи 

політичні ризики та ризики втрати репутації; 4) дотримання консервативної 

позиції, неприйняття управлінських інновацій [3]. 

На нашу думку, найбільшу ефективність антикризовому управлінню 

забезпечує системний підхід, який через комплекс заходів  надає можливість 

діагностувати кризовий стан підприємства, врахувати динамічні зміни 

економічного середовища та дієво реалізувати заздалегідь розроблені 

антикризові програми. Система антикризового управління повинна постійно 

оцінювати та підтримувати фінансову стабільність та економічну безпеку, 

розвивати антикризовий потенціал підприємства. Крім того, системний підхід, 

охоплюючи всі види діяльності підприємства, дозволяє визначити їх 

функціональність на рівні окремих бізнес-процесів (підсистем) за процесним 

підходом управління, оцінити фінансову стійкість в контексті концепції 

центрів фінансової відповідальності.  

Цільовими пріоритетами антикризового управління є покращення 

фінансового стану, підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Це 

вимагає від підприємства зниження витрат, оптимізації використання 

ресурсів, підвищення обсягів виробництва та якості продукції, враховуючи 

виклики зовнішнього економічного середовища та власний виробничий, 

фінансовий, технічний, кадровий потенціал. Дієвим антикризовим 

інструментом, який дозволяє досягти означені вище цілей, є реінжиніринг 

бізнес-процесів. Метою реінжинірингу є пошук і усунення «вузьких місць» 

або перебудова бізнес-процесів, а також синхронізація внутрішніх бізнес-

процесів з технічними і технологічними новаціями і потребами споживачів, 

оперативно змінюючи корпоративну стратегію і тактику управління. 

Методична база реінжинірингу поєднує інжиніринг, технічний аналіз і 

моделювання бізнес-процесу. 

Розуміння важливості гнучкої інтеграції бізнес-процесів до зовнішнього 

середовища, визначило появу нового напряму реінжинірингу – Х-інжиніринг, 

рушійною силою якого є сучасні інформаційні технології, а головними 

принципами – прозорість, стандартизація і гармонізація на рівні взаємодії 

підприємства з клієнтами та постачальниками [4, 5].  

Так, бізнес-метою вітчизняних підприємств є прибуток, на отримання 

якого спрямовані бізнес-стратегії, головною вимогою до яких є гнучкість і 

здатність швидко реагувати на зміни для створення нової вартості в умовах 
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підвищених ризиків та обмеженості ресурсів. Цього не можливо досягти без 

впровадження передових управлінських технологій, які зменшують ризики та 

ступінь невизначеності при прийнятті рішень, а також інформаційних 

технологій. Сучасні підходи реінжинірингу базуються на технологічному 

базисі та інфраструктурі цифрової економіки, що дозволяє змінити бізнес-

моделі, побудувати нову систему взаємовідносин з клієнтами і 

постачальниками, внутрішню корпоративну інфраструктуру, культуру 

ведення бізнесу тощо. При формуванні антикризових програм, на нашу думку, 

необхідно дотримуватись проведення таких заходів: аналіз діючих бізнес-

процесів, за результатами якого визначити ключові та проблемні бізнес-

процеси; виявлення причин неефективного управління; діагностика 

ресурсного потенціалу підприємства, необхідного для здійснення 

реінжинірингу бізнес-процесів; оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-

процесів. 

Отже, запровадження реінжинірингу бізнес-процесів у системі 

антикризового управління підприємством, на нашу думку, сприятиме 

зростанню рентабельності виробництва, створенню перспектив підвищення 

конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом, формуванню 

фінансових ресурсів для подальшого інвестування в сучасні технології 

автоматизації та роботизації виробництва в  умовах цифровізації економіки.  
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Зменшення податкових зобов’язань завжди сприймалося бізнесом як 

один з найвагоміших інструментів отримання додаткових дивідендів від своєї 

діяльності на рівні управлінського обліку. Але, з кожним роком, уникнення 
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або зменшення податкових зобов’язань на рівні групи стає дедалі складнішим 

і, водночас, потребує більших затрат через все більшу глобалізацію процесів 

перевірки ТНК по дотриманню вимог трансфертного ціноутворення. 

Трансфертне ціноутворення в сучасних світових реаліях є одним з 

найбільш вагомих інструментів поповнення державного бюджету шляхом 

донарахування податковими органами різних країн частки прибутку, що 

підлягає оподаткуванню. В умовах постійного дефіциту бюджету та 

недосконалих механізмів законодавчого та методологічного впровадження 

трансфертного ціноутворення в Україні, актуальність теми є щонайменше 

високою. 

Згідно загальноприйнятого визначення, трансфертне ціна – це ціна 

реалізації фізичних товарів, нематеріальних активів або наданих послуг між 

асоційованими підприємствами. Відповідно до даного трактування, 

трансфертне ціноутворення – процес встановлення ціни між пов’язаними 

підприємствами. Даний процес не завжди відповідає ринковим умовам, за 

якими функціонують незалежні компанії, що дозволяє ТНК перерозподіляти 

власні прибутки на користь осіб, які перебувають в державах з більш 

оптимальною податковою системою, або у державах (територіях), ставка 

податку на прибуток яких є нижчою за вітчизняну. За весь період 

функціонування ТНК, здійснення міжнародних операцій із пов’язаними із нею 

особами – найпоширеніша система міжнародного податкового планування, 

що має на меті мінімізацію податків, які мають бути сплачені компанією. 

Умови, за якими встановлюються трансфертні ціни є об’єктом контролю 

державних фіскальних органів. 

Доцільність контролю за трансфертним ціноутворенням обґрунтована 

великою часткою недоотриманого бюджетом податку на прибуток, який 

щорічно виводиться через такі держави, як Кіпр, Великобританія, Швейцарія, 

Голландія тощо. Це зумовлено специфічними режимами оподаткування таких 

країн. 

Першою країною, яка прийняла спеціальне законодавство та детально 

регулює питання трансфертного ціноутворення, стали Сполучені Штати 

Америки ще в середині 1960-х років. Подальший розвиток та досягнення 

податкових служб США у даній сфері спричинили створення Організацією з 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 1995 році 

рекомендаційно-методичного документу в області податкового регулювання 

за трансфертним ціноутворенням, який має назву «Про трансфертне 

ціноутворення для транснаціональних корпорацій і податкових органів» та 

який став основним практичним джерелом податкових служб багатьох країн.  

Сьогодні, питання трансфертного ціноутворення в державі регулюється 

статтею 39 Податкового Кодексу України (ПКУ). Дана стаття була прийнята у 

2013 році, ключовою відмінністю якої, у порівнянні з міжнародною 

практикою, було дослідження аналізу відповідності встановлених цін рівню 
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звичайних (ринкових) не лише в ТНК, а також у пов’язаних підприємств , що 

здійснювали операції між собою виключно на території України. 

Подальшим розвитком даної сфери на вітчизняному просторі стане 

продовження імплементація 15 кроків ОЕСР (табл. 1), створених організацією 

в рамках проекту BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), який містить в собі 

заходи протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку та має на 

меті допомогти країнам на локальному рівні отримувати прибуток від 

багатонаціональних компаній, які намагаються агресивно переміщувати 

прибутки до низькоподаткових юрисдикцій. 

Таблиця 1 

Загальний зміст програми BEPS 

Крок, 

№ 

Загальний опис Пояснення 

1 Вирішення проблем та особливостей 

оподаткування в епоху «цифрової 

економіки» 

У плані BEPS пропонується виділити 

«електронну економіку» в окрему сферу 

і розробити для неї особливі фіскальні 

правила 

2 Усунення «гібридних схем» Цей пункт закликає усунути 

«прогалини» в податковому 

законодавстві та міжнародних 

договорах, через які транснаціональні 

компанії отримують легальні 

можливості не платити податки у 

вигідних дня них юрисдикції 

3 Покращення законодавства в контексті 

контрольованих іноземних компаній 

(КІК) 

Країни, які маю закони про КІК, повинні 

їх вдосконалити. У разі відсутності 

законодавчої бази – прийняти 

4 Боротьба з розмиванням податкової 

бази через виплату процентів та інших 

фінансових транзакцій 

Розробка заходів, які б перешкоджали 

ухилення від нарахування податків через 

виплати дивідендів, роялті та інших 

відрахувань 

5 Протидія «неблагонадійної податкової 

практики», приймаючи до уваги 

питання прозорості та економічного 

змісту 

Уніфікація податкових умов різних 

країн з метою зменшення привабливості 

у створенні схем по виведенню капіталу 

6 Боротьба із недобросовісним 

використанням договорів по усуненню 

подвійного оподаткування 

Внесення змін до договірних умов, що 

заключають між собою асоційовані 

компанії, а також обмеження на 

використання податкових пільг 

7 Викорінення схем штучного 

уникнення статусу «постійного 

представництва» 

Внесення змін у визначення поняття 

«постійне представництво» для 

підвищення якості контролю 

8-10 Розробка законодавства про 

трансфертне ціноутворення в частині 

нематеріальних активів, ризиків 

капіталу та інших транзакцій з 

високим ризиком 

Методологічна розробка процесу аналізу 

угод по нематеріальним активам для 

цілей трансфертного ціноутворення 
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Продовження табл. 1 

11 Розробка способів збору і аналізу 

інформації про розмивання податкової 

та виведення доходів з-під 

оподаткування 

Пропозиції щодо вдосконалення аналізу 

компанії з метою виявлення розміру 

розмиття податкової бази 

12 Впровадження законодавства, що 

вимагатиме розкривати схеми 

агресивного податкового планування 

Рекомендації з розробки законодавства 

про обов’язкове розкриття інформації 

13 Оптимізація вимог до ведення 

документації по трансфертному 

ціноутворенню і «звітності у розрізі 

країн» (Country-by-Country reporting) 

Цей пункт містить стандарти 

документації з трансфертного 

ціноутворення та шаблон для звітності 

країн про надходження із сплачених 

податків 

14 Розробка та вдосконалення механізмів 

вирішення податкових спорів між 

державами 

Заходи, які допоможуть країнам 

вирішувати спори в тлумаченні і 

використанні податкових угод, 

застосовуючи процедуру «досягнення 

взаємної домовленості» 

15 Розробка багатосторонньої конвенції з 

питань міжнародного оподаткування 

для модифікації уже підписаних 

податкових договорів між країнами 

Створення єдиного документа 

двостороннього договору про уникнення 

подвійного оподаткування для 

модифікації вже існуючих з метою 

досягнення єдиних принципів і підходів 

 

Другим важливим кроком стане можливе запровадження у 2018 році 

податку на виведений капітал замість існуючого податку на прибуток 

підприємств. Новий механізм стягнення коштів, які підлягають сплаті до 

бюджету, дасть змогу здійснювати якісний контроль за компаніями-

резидентами, а також відмінить потребу обґрунтування окремих видів 

операцій. Окрім цього, вже до 2020 року державою планується запровадити 

механізм автоматичного обміну інформацією, який дозволить фіскальним 

органам безперешкодно отримувати та надсилати дані, які будуть корисні у 

процесі здійснення перевірок у контексті аналізу дотримання платниками 

податків вимог 39 статті ПКУ. 

Проте подальший розвиток трансфертного ціноутворення в Україні не є 

стрімким, і, незважаючи на існуючу законодавчу базу в даній сфері та 

результати співпраці ДФС України із фіскалами інших держав, вітчизняна 

методологічна підтримка даної сфери є досить низькою. Це прослідковується 

у судових рішеннях, прийнятих за результатами здійснених виїзних перевірок 

податковою службою, більша частина яких стосується лише штрафу за 

невключення операції, здійсненої із контрагентом або відсутність такого 

контрагента у відповідній звітній формі в цілому. Тому покращення 

методологічної складової повинно стати ключовим напрямом діяльності як 

державних працівників податкової служби, так і приватних консультантів. 
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Сучасна дійсність характеризується високим ступенем невизначеності 

як соціально-політичних, так і економічних процесів, яка посилюється зі 

змінами, що відбуваються у структурі суспільних зв’язків, трансформації 

народного господарства. Валютний курс відіграє одне з ключових значень, він 

є інструментом забезпечення макроекономічної стабільності і являється 

одним з основних чинників, що визначають конкурентоспроможність 

національних товаровиробників на закордонних ринках. 

Актуальність питання дослідження валютного курсу пояснюється тим, 

що останнім часом курс української валюти відносно іноземної стрімко падає, 

натомість Нвціональний банк України не здатен дотримуватися оголошеного 

рівня інфляції. 

Для обслуговування зовнішньо-економічних взаємодій створюється і 

функціонує валютний ринок, основними об’єктами якого є курси (порівняльні 

ціни) різних валют, а до суб’єктів належать банки, біржі, валютні дилери, 

брокери, електронні комунікаційні системи, хедж-фонди, страхові компанії, 

інші інституційні інвестори, а також численні індивідуальні спекулянти, які 

купують і продають валюти на основі динамічно змінюваного балансу попиту 

і пропозиції на них. 

Валютний курс можна визначати як: форму «ціни» грошей, пропорцію 

їхнього обміну, коефіцієнт трансформації національної грошової одиниці в 

іноземну. Разом з тим окреслена варіативність визначень валютний курс має 

загальну особливість - гроші (валюти) стають об’єктом купівлі / продажу в 

контексті взаємодії економічних агентів національної економіки із суб’єктами 

господарювання решти світу. 

Також можна погодитися з думкою Ф. Рогача про те, що поняття 

«валюта» і «гроші» є, по суті, однаковими, з урахуванням того факту, що 

поняття «гроші» ототожнюється з національною валютою, а поняття «валюта» 

найчастіше вживається щодо іноземних грошей [1]. Таким чином, будь-який 

товар, який виконує функцію грошей на міжнародному рівні, є валютою. 

У свою чергу, практики і теоретики валютного ринку розрізняють кілька 

видів валют: національна (внутрішня) валюта; іноземна (зовнішня) валюта; 

резервна валюта; вільно використовувана в міжнародних операціях валюта; 

тверда валюта; м’яка валюта.  
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Сутнісна характеристика валютного курсу може бути додатково 

розкрита через огляд його функцій. На наш погляд, основними функціями 

валютного курсу є: глобалізуюча (відповідає за розвиток господарських 

зв’язків національної економіки з рештою світу, сприяє конвергенції 

національних економік); перерозподільна (відповідає за перерозподіл 

національного ВВП між країнами); порівняльна (відповідає за визначення 

цінових паритетів щодо інших валют, товарів, послуг і капіталу). 

Підсумовуючи огляд сутності валютного курсу та макроекономічні 

основи, зазначимо, що їх сукупність дає змогу моделювати залежність 

валютного курсу від окремих предикторів.  

Суб’єктами валютного регулювання виступають монетарні органи 

влади, серед яких провідне місце належить центральному банку країни. Саме 

центральний банк формує національну грошово-кредитну та валютну 

політику, розробляє певні механізми їх реалізації та встановлює контроль за 

виконанням. Це стосується також вибору інструментів валютного 

регулювання та їх ефективного використання.   

Необхідно зазначити, що у міжнародній практиці інструменти 

валютного регулювання в умовах таргетування інфляції постійно 

розвиваються. В цілому можливо виділити декілька тенденцій їх розвитку, 

зокрема:  

– інструменти фінансових репресій поступово заміщуються 

економічними інструментами у більшості країн світу;  

– склад інструментів валютного регулювання в розвинених країнах стає 

більш різноманітним, у ньому переважають економічні інструменти. 

Ускладнення інструментарію відображує зрілий етап розвитку фінансових 

ринків, а також фінансову глобалізацію;  

– країни з незрілими ринковими відносинами не відстають від 

розвинених країн у плані формування арсеналу інструментів валютного 

регулювання. Проте на відміну від розвинених країн, вони віддають перевагу 

неринковим інструментам. Переваги у виборі інструментарію відображають 

як проблему підвищеного попиту на іноземну валюту, так і ранній етап 

розвитку національного валютного ринку.  

Отже, валютний курс у процесі таргетування інфляції регулюється за 

допомогою певних принципів та інструментів. Найбільш ефективними 

інструментами, на нашу думку, є валютні інтервенції, регулювання облікової 

ставки НБУ та управління міжнародними резервами. 

Останнім часом в Україні спостерігається негативна динаміка основних 

показників валютного ринку, що має своє відображення на обсягах реалізації 

імпортних товарів, частки підприємств з іноземними інвестиціями, вартості 

товарів, виробництво яких містить імпортні речовини. Стан валютного ринку 

України можуть характеризувати такі показники: офіційний курс гривні щодо 

інших валют; середньозважений курс гривні за операціями з готівковою 
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іноземною валютою; обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку 

України; обсяг валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ. 

Протягом 2016 р. динаміка курсу гривні до валют, представлених на 

рис. 1, мала негативний характер для України, а саме збільшення курсу за 

всіма показниками. На початок року курс гривні до дол. США та євро складав 

25,15 та 27,42 грн за одиницю відповідно. Протягом року курс дол. США мав 

більш пожвавлену динаміку та наприкінці року значення показника майже 

порівнялося з курсом євро. Таким чином, показники до дол. США та євро 

протягом року збільшилися на 8% та 3% відповідно. У свою чергу, курс 

гривні до російського рубля збільшився на 49% та наприкінці року мав 

значення 4,51 грн за одиницю [2]. 

Середньозважений курс гривні до євро не повторює динаміку 

офіційного курсу та протягом року значення курсу суттєво не змінювалося, а 

курс гривні до дол. США збільшується на 2-3% по операціях купівлі-продажу 

на валютному ринку України. Отже, основні показники, що характеризують 

стан валютного ринку України мають негативну динаміку, що не може не 

відобразитися на діяльності вітчизняних підприємств, особливо імпортерів. 

 
Рис. 1 Динаміка офіційного курсу гривні протягом 2016 р. 

 

Тобто на теперішній час офіційний курс гривні є досить перекрученим 

щодо реального стану попиту та пропозиції. Подальше спотворення реальної 

ринкової коньюктури може мати негативний вплив на стан платіжного 

балансу України та на стабільність макроекономічної ситуації в цілому. 

Найбільшою загрозою подальшому економічному зростанню є те, що на тлі 

постійного росту внутрішніх та зовнішніх цін офіційно гривня зовсім не 

девальвує, тобто внутрішні ціни ростуть навіть у доларовому еквіваленті, що 

свідчить про скрите падіння валютного курсу національної грошової одиниці. 
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Питання корпоративної культури, соціальної відповідальності та 

сталого розвитку вже давно вийшли за межі суто корпоративного підходу. 

Сьогодні майже всі передові підприємства світу розглядають ці питання на 

високому корпоративному рівні. Більш того, все більша кількість підприємств 

виробляє власні стратегії і підходи в області корпоративної культури та 

здійснюють кроки щодо їх реалізації [1, с.39]. 

В умовах сьогодення діяльність будь-якого підприємства не може 

здійснюватися ізольовано від інших суб’єктів господарювання. На всіх етапах 

життєвого циклу організація зазнає істотного впливу багатьох факторів як 

зовнішнього, так внутрішнього середовища. Сукупність певних обставин, які 

так чи інакше впливають на прийняття рішень формують середовище 

підприємства. Водночас, діяльність будь-якої організації має певне підґрунтя, 

яке дає поштовх до руху та розвитку. Таке підґрунтя складається із системи 

відносин всередині підприємства, які прийнято вважати культурою 

організації, бізнес-культурою або корпоративною культурою. Вона є 

унікальною для кожного підприємства і здатна значним чином впливати на 

подальший напрям діяльності організації, однак в українських реаліях 

головною проблемою залишається недостатня увага з боку менеджменту на 

розвиток саме внутрішньокорпоративної культури. 

Підприємство представляє собою систему, утворену за допомогою 

певної кількості внутрішніх змінних елементів. Внутрішнє середовище як 

система включає в себе шість взаємопов’язаних елементів, а саме 

виробництво, персонал, менеджмент, маркетинг, фінанси та культура. Варто 

зазначити, що внутрішнє середовище організації формується керівниками 

відповідно до їх уявлень про те, які саме елементи забезпечать її ефективне 

функціонування і розвиток. Тому, саме цим зумовлене існування різних 

підходів до структурування внутрішнього середовища організацій. Усі 

елементи внутрішнього середовища взаємозв’язані. Зміни одної із них 

відповідно впливає на інші. Удосконалення однієї змінної, наприклад, 
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технології виробництва, не обов’язково може призвести до підвищення 

продуктивності підприємства, якщо ці зміни позначаються негативно на іншій 

змінній, наприклад, людських ресурсах. Від внутрішніх змінних залежить 

внутрішнє благополуччя організації, а їх взаємодія сприяє досягненню 

загальних цілей організації. Проте, серед перелічених елементів варто 

виділити саме останній, оскільки він створює умови для існування 

підприємства як самостійного механізму функціонування. 

Бізнес-культура або корпоративна культура – це система цінностей та 

переконань, які розділяє кожен працівник компанії та передбачає його 

поведінку, обумовлює характер життєдіяльності підприємства. Корпоративна 

культура розглядається як система, яка існує в кожному підприємстві та 

складається з ціннісно-нормативної структури, яка заснована на філософії 

цілей; організаційної структури; структури комунікацій; структури соціально-

психологічних відносин; ігрової структури; структури зовнішньої 

ідентифікації підприємства [2, с.12]. 

Корпоративна культура впливає на поведінку, думки та дії людей на 

підприємстві. Вона визначає, як працівники й менеджери підходять до 

розв’язання завдань, обслуговують замовників, ведуть справи із 

постачальниками, реагують на конкурентів та як вони в цілому здійснюють 

свою діяльність. Водночас, дає можливість вивчити окремо взяту організацію 

в суспільстві, надати певного шарму та неповторності завдяки правилам 

поведінки, які поєднують членів підприємства та пов’язують їх разом. 

Корпоративну культуру можна розглядати за такими критеріями: особиста 

ініціатива працівників, ступінь імовірного ризику, спрямованість дій членів 

команди, управлінська підтримка, контроль, перелік правил та інструкцій, 

ступінь ототожнення співробітника з організацією, система винагород, 

конфліктність, взаємодії в середині підприємства [3, с.64].  

Проаналізувавши підприємство за вищенаведеними критеріями, можна 

скласти повну картину культури всередині організації, наскільки ефективно 

взаємодіє команда в напрямку мети підприємства, що є також важливим при 

здійсненні аналізу внутрішнього середовища функціонування. Корпоративна 

культура є своєрідним ланцюгом, який пов’язує в єдину систему всі 

структурні елементи внутрішнього середовища.  

Оцінка сучасного стану корпоративної культури в Україні показала, що 

55% сучасних українських керівників закладів вважають, що корпоративна 

культура повинна бути на підприємстві, 35% – приймають її за необхідність, 

але для цього в них немає достатньої кількості часу та ресурсів, 10% – 

вважають корпоративну культуру непотрібною. При цьому 40% – 

намагаються сформувати корпоративну культуру з використанням досвіду 

зарубіжних підприємств та здобутків сучасних психологів та аналітиків [3, 

с.64]. 

Необхідність формування корпоративної культури полягає в підвищенні 

ефективності роботи підприємства за рахунок побудови системи відносин між 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

101 

 

персоналом різних структурних елементів внутрішнього середовища 

організації, що сприятиме мотивації працівників в напрямку реалізації цілей 

самого підприємства. Тобто, високорозвинена корпоративна культура має 

сприяти формуванню у свідомості працівника системи пріоритетів цілей, 

серед яких цілі та потреби підприємства повинні стояти вище персональних. 

При цьому сутність мотивації повинна лежати в площині того, що реалізуючи 

цілі підприємства працівник матиме змогу задовольнити особисті потреби 

через систему преміювання та додаткових соціальних бонусів. 

Підсумовуючи вище сказане, зауважимо, що корпоративна культура є 

досить важливим складовим елементом внутрішнього середовища будь-якого 

підприємства, оскільки формування корпоративної культури покращує 

мікроклімат у колективі, забезпечує процес обміну інформацією, розвитку 

комунікаційних зв’язків, поширенню знань між персоналом підприємства.  

Розвиток корпоративної культури на підприємстві сприятиме 

формуванню певного синергічного ефекту між елементами внутрішнього 

середовища, трансформуючи останній в більш раціонально організовану 

динамічну та, найголовніше, стійку до ризиків систему, що у свою чергу 

зумовлюватиме значне підвищення ефективності діяльності підприємства та 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності на ринку.  
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Масштабна інформатизація суспільства наприкінці 60–початку 70-х 

років ХХ сторіччя сприяла створенню і швидкому поширенню нових знань, 

які призвели до появи новітніх фінансових інновацій, інструментів та 

технологій комунікацій. Однією з форм таких інновацій стали віртуальні 

валюти, які виступають інструментом для здійснення розрахунково-платіжних 

та обмінних операцій. Глобалізація економіки та розширення меж ведення 

бізнесу зумовили зміну споживчих переваг у бік підвищення мобільності, 

зручності та доступності розрахункових операцій, а також зниження їх 

вартості. За таких обставин зростає інтерес до використання криптовалюти як 

платіжно-розрахункового інструменту. 

Метою роботи є дослідження ролі криптовалюти в інформаційному 

суспільстві, а також перспектив та загроз її використання для світової 

економіки. 

Незважаючи на зростання популярності криптовалюти у світі на 

сьогодні відсутні однозначні погляду щодо визначення їх статусу. В наукових 

та публіцистичних виданнях криптовалюту визначають як товар, 

інвестиційний актив, форму фіктивного капіталу, «електронне золото», 

програмний код, інтернет-валюту, відкритий вихідний код, вид електронних 

(цифрових) грошей, що базується на криптографічних методах, альтернативу 

паперовим грошам, система платежів, що характеризується 

децентралізованим механізмом емісії та обігу, засобом обміну цифровою 

інформацією тощо.  

Вперше термін «криптовалюта» було використано  японцем Вей Дай у 

1998 році, який запропонував використовувати криптовалюту як нову 

альтернативну систему розрахунків. На сьогодні в обігу знаходиться більше 

500 видів криптовалют. Загальна капіталізація криптовалют у 2015 р. 

становила 5,4 млрд. дол. США. В останні роки найбільшого поширення 

набули лише Bitcoin (англ. вitcoin, від bit – біт і coin – монета) і Litecoin (от 
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англ. lite – «легкий», англ. coin – «монета»), решта віртуальних 

валют (Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, Monero, NEM, Augur, 

MaidSafeCoin та інші) є клонами, з деякими модифікаціями. Протокол Bitcoin і 

перша версія програмного забезпечення були створені 5 жовтня 2009 року 

програмістом Сатоси Накамото, на честь якого була названа найменша 

частина валюти («цент») - 1 Сатоші, який дорівнює 0,00000001 біткоіни.  

Капіталізація біткоінів становить 120 млрд дол. США, а в обігу 

перебуває 16673475 біткоіни з можливих 21 мільйонів. Капіталізація біткоінів 

становить майже 55% всього крипторинку і зростає в середньому на 20 млрд. 

дол. США на місяць. Для порівняння капіталізація NASDAQ, яка була 

заснована в 1971 році (в тому ж році, коли США відмовилися від золотого 

стандарту), становить 6,8 трлн дол. США.  

Виміряти вартість крипторинку дозволяють певні індекси [3]. Одним з 

перших став академічний проект двох університетів з Берліна і Сінгапуру 

(Humboldt University Berlin, Singapore Management University), які розробили 

індекс CRIX (The CRyptocurrency IndeX), особливістю якого є відмінна 

методологічна база для розрахунків, яка знаходиться повністю у відкритому 

доступі. Також до найбільш поширених індексів належать: DLT10 – індекс 

лондонської компанії DLT Finance, який використовується як основа для 

нового покоління фінансових продуктів, індексних інвестиційних фондів; 

індекси TradeBlock, які пропонують  інформацію про такі високоліквідні 

криптовалюти як Bitcoin, Ethereum TradeBlock та,  з недавніх пір, Ethereum 

Classic для великих клієнтів, інвестиційних банків, бірж і брокерів.  

Незважаючи на те, що на початку свого виникнення криптовалюти 

використовувалася тільки обмеженим колом людей (засновниками та 

пов’язаними з ними особами), сьогодні окрім бірж, обмінників та інтернет-

ресурсів операції з криптовалютами проводять й деякі магазини та сервісні 

центри, криптовалюту використовують як альтернативу банківським 

рахункам і пластиковим карткам. 

Через зростання популярності криптовалюти, особливо біткоінів, гостро 

стоїть питання щодо її легалізації. Правовий статус криптовалюти в різних 

країнах відрізняється. Не забороняють оборот біткоінів і розробляють 

нормативну базу для нього досить велика кількість держав, серед яких 

Австралія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Канада, Нова Зеландія, 

Норвегія, Польща, Сінгапур, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія, Японія 

[2]. Зокрема, в ЄС транзакції в біткоінах віднесені до платіжних операцій з 

валютами, монетами й банкнотами, і тому не підлягають оподаткуванню ПДВ, 

в ОАЕ планують випустити цифровий грошовий стандарт, забезпечений 

золотом, в столиці Австрії Відні вже офіційно діє біткоін банк, де можна 

обміняти, наприклад, євро на біткоіни [1]. В Японії біткоін є законним 

платіжним засобом, в Китаї та Росії він заборонений для обігу, в США біткоін 

не визначено як валюту, проте операції з ним підлягають оподаткуванню. 

В Україні статус криптовалюти загалом та біткоіну зокрема ще не визначений. 
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Національний банк України не визнає криптовалюту валютою і попереджає 

про високий рівень ризики шахрайств у сфері її використання.  

До основних переваг крипотовалюти можна віднести: захищеність від 

інфляції, оскільки процедура емісії запрограмована на зменшення кількості 

віртуальних грошей в обороті; виключно електронний формат (купівля-

продаж криптовалюти здійснюється через онлайн-біржі, за допомогою 

спеціальних обмінних пунктів в онлайн-мережах (WebMoney) або через 

брокера, майнінг); відсутність посередників при здійсненні розрахунків; 

режим плаваючого курсоутворення – курс криптовалюти визначається 

виключно на підставі попиту та пропозиції і не підлягає централізованому 

регулюванню; децентралізованість - центр емісії відсутній; безкомісійність і 

високий ступінь захисту трансакцій (використання технології блокчейн); 

анонімність; швидкість платіжно-розрахункових операцій, відсутність 

необхідності конвертації у валюту країни для здійснення розрахунків; 

можливість використання нецілого «чис ла» монет, адже грошова одиниця 

ділиться до 8-десятитисячного знака.   

Поряд з певними перевагами криптовалюти, за своєю суттю, є викликом 

не тільки для регуляторів фінансових ринків, а й для самого ринку. Зокрема до 

основних загроз, які може становити криптовалюта до світової економіки 

можна віднести такі: відсутність забезпечення; високі ризики того, що вона 

може бути використана для шахрайського збагачення (наприклад через 

створення фінансових пірамід, отримання відсотків і гри на різницях 

валютних курсів); відсутність законодавчого прийняття криптовалюти як 

платіжного засобу більшістю країн та правових норм регулювання відносин 

на крипторинку; ненадійний об’єкт для інвестування через високі ризики 

волатильності; технічна складність використання (для здійснення транзакцій 

потрібно мати технічні можливості (Інтернет, комп’ютерні програми тощо); 

криптовалюта може бути використана у схемах відмивання грошей, ухилення 

від сплати податків, фінансуванні тероризму; відсутність будь-яких гарантій 

безпеки і збереження активів тощо. 

Таким чином, зростання інформатизації суспільства, збільшення 

електронної комерції і, зокрема, цифрових товарів, робить криптовалюти 

ідеальною платформою для використання їх як ефективного платіжно-

розрахункового інструменту в каналах руху національних грошей і світових 

валют. При цьому необхідно враховувати, що криптовалюти можуть мати 

потенційний вплив на фінансову систему держави, стійкість національної 

платіжної системи внаслідок зміни кількості транзакцій і, як наслідок, 

швидкість обігу грошей та грошових агрегатів. Виходячи з того, що віртуальні 

валюти є техніко-економічною новацією сьогодення, поширення яких є лише 

питанням часу, перш за все, потрібно розробити належну правову основу для 

регулювання відносин на крипторинку. Крім того, необхідно визначити 

перелік загроз, які несе використання криптовалют для світових економік та 

розробити відповідну Доктрину захисту національних інтересів, а також 
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визначити заходи протидії використанню криптовалюти для незаконних 

операцій та фінансування тероризму. 
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Можливості інтернету, з моменту його появи та повсюдного 

розповсюдження, постійно привертали увагу комерційних структур, 

свідченням чого є бум так званих «доткомів» наприкінці минулого століття. 

Втім, необхідно враховувати, що ведення бізнесу через інтернет є лише 

інструментом для здійснення бізнес-процесу, а не самостійним бізнес-

процесом, спроможним генерувати дохід. Зокрема, з використання цього 

інструменту можливо багатократно підвищити ефективність «традиційного» 

бізнесу або реалізувати нову бізнес-ідею, неможливу саме без інтернет-

технологій. 

Проникнення інтернету у банківську сферу, як правило, базувалося саме 

на цих концептуальних засадах і відбувалося з середини 1990-х років у двох 

напрямах: використання технологій інтернету у діяльності звичайних банків 

(формування окремого інтернет-підрозділу або заснування дочірнього 

інтернет-банку) та створення віртуальних банків небанківськими компаніями. 

Проте одночасно відбувалися й інші процеси. Середовище інтернету створює 

надзвичайно сприятливі умови для здійснення операцій, аналогічних 

банківським, та інших фінансових операцій без участі традиційних 

фінансових установ, чим і скористалися провайдери інтернет послуг. Їх 

інформаційно-технічні можливості поєдналися з процесами дезінтермедіації, 

що полягають у свідомій відмові суб’єктів ринку від фінансового 

посередництва. 

Наукові джерела свідчать, що сам термін «інтернет-фінанси» з’явився у 

2012 році у Китаї і відразу набув стрімкого поширення [1, c.80]. Зараз під 

інтернет-фінансами розуміється сукупність фінансових послуг, таких як 

здійснення мобільних платежів, Р2Р кредитування (безпосередньо між 
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фізичними особами), краудфандинг, участь у фондах грошового ринку, 

брокеридж, страхування, які надаються у режимі онлайн.  

Визнаючи, що інтернет-фінанси продовжують виконувати основну 

функцію фінансової системи (перерозподіл ресурсів), деякі фахівці вважають 

їх окремою, третьою моделлю фінансування, яка відрізняється не лише від 

непрямого фінансування через фінансових посередників, а і від традиційної 

моделі прямого фінансування – завдяки великим обсягам інформації, низьким 

трансакційним витратам, високій ефективності та зручності [2, c.2]. 

Експерти зазначають, що стрімкий розвиток інтернет-фінансів став 

наслідком незадовільного забезпечення фінансовими послугами 

домогосподарств (з точки зору розміщення заощаджень) та фірм (особливо 

мікропідприємств та МСБ) – з точки зору отримання фінансування. Крім того, 

інформаційні технології суттєво зменшують вартість надання фінансових 

послуг, збільшують масштаб ринку та створюють нові бізнес моделі. Нарешті, 

відсутність належного регулювання цієї сфери сприяє певному авантюризму й 

нехтуванню ризиками [1, c.78-79]. Завдяки економічним, технологічним та 

демографічним особливостям Китаю інтернет-фінанси у цій країні набули 

особливого розвитку, про що свідчить динаміка показників, наданих у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка обсягів окремих складових інтернет-фінансів у Китаї 

за 2012-2015 роки 

Показники 2012 2013 2014 2015 

Онлайн платежі (трлн. юанів) 3,66 5,37 8,08 11,90 

Платформи Р2Р кредитування (к-ть) 298 814 1544 2595 

Обсяги Р2Р кредитування (млрд. юанів) 22,9 97,6 251,5 830,2 

Активи Yu’E Bao (млрд. юанів) - 185,3 578,9 620,7 

Джерело: http://www.wind.com.cn/en/data.html 

 

Для порівняння варто зазначити, що найбільша у США платформа Р2Р 

кредитування Lending Club у 2015 році забезпечила позики в обсязі лише 

8,0 млрд доларів США, у той час як відповідний китайський показник 

дорівнює приблизно 130 млрд. Інвестиційний фонд Yu’E Bao, заснований 

провідним онлайн провайдером платіжних послуг Alipay у червні 2013 року, 

вже до листопада став найбільшим фондом грошового ринку у Китаї, 

залучивши 30 млн. клієнтів й 100 млрд юанів, а ще через три місяці він 

звітував про 43 млн клієнтів та 400 млрд юанів активів. Інвестори фонду 

розміщують свої заощадження та керують ними за допомогою смартфонів, 

отримуючи при цьому відсотки значно вище, ніж за звичайними банківськими 

депозитами [3]. 

Щодо онлайн платежів, то лише два платіжних провайдера - Alipay та 

WeChat Pay – у 2017 році мали 502 млн користувачів. Загальний обсяг 

здійсненних цими операторами за рік платежів становив 2,9 трлн доларів 

США, збільшившись за чотири роки у 20 разів [4]. 
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Наведені приклади, до яких можна додати багато інших, свідчать про те, 

що інтернет-фінанси виступають потужним конкурентом традиційним 

фінансовим інститутам, у тому числі, й банкам. Тенденція поступового 

закриття відділень спостерігається й у Китаї: лише у 2017 р. було ліквідовано 

99 відділень, 98 місцевих підрозділів та 8 мікровідділень тринадцяти 

китайських банків [4]. Деякі науковці навіть висловлюють припущення щодо 

поступового зникнення звичайного банківського бізнесу (теорія «підриву»), 

ґрунтуючись, зокрема, на логіці розвитку онлайн бізнесу платежів, який не 

лише зайняв місце банківських розрахунків у роздрібному секторі, а й 

«вилучив» з банків поточні депозити.  

Отже, реально виконуючи функцію перерозподілу капіталу, інтернет-

фінанси прискорено поглиблюють дезінтермедіацію, що не може не 

позначатися на стані банківських балансів. Банки вимушені боротися за 

залучення ресурсів, що призводить до збільшення вартості їх капіталу. З точки 

зору активних операцій, онлайн платформи кредитування доволі часто 

обслуговують саме найбільш ризикованих позичальників (у т.ч. і 

представників МСБ), які б не могли стати клієнтами банків. Тому у цьому 

сенсі інтернет-фінанси можуть розглядатися як корисне доповнення до 

традиційного банківництва. Одночасно інтернет технології надають 

абсолютно новий рівень можливостей щодо збирання та аналізу інформації 

щодо позичальників та емітентів. Соціальні мережі, пошукові системи, доступ 

до великих масивів даних спроможні суттєво покращити механізми обробки 

інформації та підвищити якість банківського ризик-менеджменту.  

Що стосується роздрібних платежів, які вважаються одним з основних 

джерел банківських комісійних доходів, то інтернет-сервіси приваблюють 

споживачів низькою ціною трансакцій, потужностями обробки інформації та 

надзвичайною зручністю. Більш того, як свідчить приклад Yu’E Bao, цим 

створюється потужний канал виведення коштів з банківської системи в 

онлайн інвестиційні продукти. Отже, без перебудови існуючої системи 

платежів банки ризикують повністю втратити цей прибутковий сегмент 

діяльності.  

Слід відмітити, що китайські банки розуміють загрози і можливості, які 

пов’язані з інтернет-фінансами, про що свідчить їх намагання повноцінно 

долучитися до онлайнового бізнесу. Зокрема, чотири провідних банку активно 

співпрацюють з компанією Huawei з метою трансформації традиційної моделі 

обслуговування у цифрову. Інші банки намагаються побудувати власні Р2Р 

платформи, сервіси, що поєднують платіжні та розрахункові послуги для 

бізнесу тощо [5]. 

Важливо, що у Китаї держава розуміє важливість і невідворотність 

розвитку інтернет-фінансів, тому намагається належним чином контролювати 

цю діяльність, одночасно створюючи умови для здорової конкуренції і плідної 

співпраці онлайнових і традиційних фінансових посередників. Ще у 2013 р. 

Державна Рада КНР визначила розвиток і регулювання інтернет-фінансів як 
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один з найважливіших напрямів наукових досліджень. У 2015 році Народним 

банком Китаю були розроблені «Керівні принципи щодо здорового розвитку 

інтернет-фінансів», в яких була офіційно визнана роль інтернет компаній як 

постачальників фінансових послуг. Одночасно регулятор затвердив правила, 

що дозволяють банкам створювати онланові дочірні компанії для успішної 

конкуренції з технологічними гігантами. З 2017 р. фінансові інтернет 

посередники, що мають системне значення, включаються до механізму 

макропруденційного оцінювання центрального банку. 
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В умовах відкритого фінансового ринку та подальших глобалізаційних і 

євроінтеграційних процесів цифрові технології відіграють особливу роль в 

забезпеченні розвитку економік та банківських  систем. Натомість вплив  

цифрових технологій на розвиток фінансового сектору в Україні  потребує 

покращення, про що свідчить низьке значення для України індексу 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму WEF за 

складовою «Рівень розвитку фінансового ринку»  (130 позиція зі 138 країн). 

Найгірша ситуація для України склалася за рейтингом «Стабільність банків». 

Другий рік поспіль за цим показником Україна з індексом 2,1 (за попередній 

рік – 2,6) посідає останню 138-у позицію зі 138 країн (рис. 1).  
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Рис. 1 Рейтинг WEF для України за складовою «Рівень розвитку фінансового ринку» 
Джерело The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum. 

Моделювання економетрична модель функціонування банківської 

системи України за 2016 рік (1) показала, що для забезпечення прибуткової 

діяльності банків України надзвичайно важливим залишається  зниження 

ризиків за активними операціями, збільшення капіталу та зменшення   

трансакційних витрат, що можливо завдяки впровадженню інноваційних 

цифрових технологій 

(1) 

 

де Y – фінансовий результат; X1 – загальні активи; X2 – високоліквідні 

активи; X3 – кредитний портфель; X4 – балансовий капітал; X5 – відрахування 

в резерви за активними операціями; X6 – трансакційні витрати.  

Зауважимо, що в умовах активного розвитку цифрорових технологій та 

їх широкого впровадження в банківську діяльність змінюється і характер 

конкуренції [1]. Щоб забезпечувати конкурентоспроможність та ефективність, 

банки  повинні впроваджувати інновації у всіх їх формах, це означає, що 

стратегії, переважно спрямовані на зниження витрат, виявляться менш 

ефективними, ніж стратегії, засновані на більш інноваційних способах 

пропозиції продуктів і послуг. Основними цілями, що стоять перед банками 

при впровадженні цифрових технологій – це підвищення якості  і зниження 

собівартості  клієнтського обслуговування.  

Тенденції розвитку банківського бізнесу у світі свідчать, що 

визначальним для банків і банківських систем в цілому є активне 

впровадження інноваційних цифрових технологій, зокрема дистанційного 

банківського обслуговування та відповідна пропозиція продуктів і послуг, 

форм і методів обслуговування, яка дозволяє залучити нових клієнтів, 

збільшити можливості банків, зміцнити конкурентні позиції на ринку. 

Інновації також позитивно впливають на імідж банку, його позиціонування як 

високотехнологічного фінансового інституту і, як наслідок, зростання і 

підвищення якості клієнтської бази. Втім, вартість обслуговування клієнта в 

183,784666,7993,0871,3383,0459,0091,0 6543212016  XXXXXXY

975,02 R



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

110 

 

банку значно вище порівняно з дистанційним обслуговуванням, деякі 

аналітики оцінюють як 1:100.  

Водночас слід зауважити, що поведінка клієнтів змінюється і банки 

мають враховувати це, інакше виникає розрив у поведінці споживачів 

фінансових послуг та банками, що їх надають. І сьогодні ці ніші успішно 

заповнюють такі небанківські конкуренти, що активно впроваджують цифрові 

технології, як PayPal, Square, Apple, Starbucks, P2P-кредитори та інші, які 

обслуговують клієнтів за допомогою нових технологій, не обмежених 

традиційним банкінгом і системою платежів. 

Незважаючи на те, що питання впровадження цифрових технологій та їх 

ефективності постійно привертають увагу науковців і практиків, багато 

аспектів цієї проблеми залишається недостатньо дослідженими. Розроблені 

методики в основному стосуються оцінки ефективності окремих проектів на 

рівні банку, і зазвичай не розглядають комплексно питання  використання 

цифрових технологій в контексті підвищення ефективності, розвитку, 

конкурентоспроможності з врахуванням ризик-орієнтованого та 

клієнтоорієнтованого підходів.  

Мова має йти не про окремі банківські операції, а про радикальну 

перебудову організації всієї банківської діяльності, трансформацію  каналів 

продажу банківських послуг і системний перехід  до впровадження цифрових 

технологій, що дозволить підвищити ефективність та 

конкурентоспроможність банку завдяки збільшенню лояльності клієнтів, 

інтенсивності користування послугами, покращенню ринкової позиції, 

оптимізації внутрішніх бізнес-процесів та поліпшення фінансових показників. 

Науковцями і практиками прийнято виділяти 4 стадії еволюції 

цифрового банкінгу, переходу від традиційного обслуговування до 

домінування дистанційного: І стадія (Банк 1.0 – E-Banking) – переважає 

традиційний банкінг, доля трансакцій  через віддалені канали складає менше 

10%; ІІ стадія (Банк 2.0 – Multichannеl integration) – освоєння електронних 

каналів, доля трансакцій через віддалені канали складає до 30%; ІІІ стадія 

(Банк 3.0 – Omnichannel) – багатоканальне обслуговування, включаючи 

традиційне обслуговування і через електронні канали. Обслуговування майже 

повністю відбувається через віддалені канали (доля трансакцій складає 50-

60%); ІV стадія (електронний Банк 4.0 – Internet of Everything) – домінування 

дистанційних цифрових послуг. Передбачається високотехнологічне 

обслуговування існуючих клієнтів з переведенням на дистанційно 100% 

трансакції. Цей етап еволюції банкінгу зробить трансакції для клієнтів 

зручними і автоматизованими, практично не помітними.  

Кожна стадія еволюції цифрового банкінгу  характеризується різним 

рівнем ефективності. На першій стадії  банки мають нижчі показники 

прибутковості, оскільки впровадження систем цифрового банкінгу є дорогими 

і досить витратними. На другій стадії простежується динамічне зростання 

обсягів активних операцій. На третій стадії відмічається підвищення рівня 
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рентабельності діяльності банків, зокрема за рахунок зростання доходів від 

збільшення депозитної бази банків через збільшення кількості клієнтів. На 

четвертому етапі банки, що орієнтуються на віддалений банкінг, мають кращі  

фінансові показники за традиційні банки, що є позитивним ефектом від 

впровадження цифрових технологій як додаткового джерела доходів 

банківського обслуговування та більш низьких трансакційних витрат.  

Подібні дослідження проводилися в багатьох зарубіжних країнах, за 

результатами яких було доведено, що банки, які впроваджують цифрові 

технології мають більший рівень прибутковості і операційної ефективності, 

кращу якість активів. Щодо України, то ринок цифровізації банківського 

бізнесу поки що відстає від Європи та США, і знаходиться на рівні переходу 

до другої стадії, а окремі банки-лідери в процесі переходу до третьої стадії 

розвитку ДБО. Водночас Україна має великий потенціал для зростання 

цифрових послуг, про що свідчить значна кількість користувачів інтернет. 
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Окреслемо три сучасних тенденції, які впливають на розвиток 

фінансового сектору при формуванні інформаційного постіндустріального 

суспільства 

1. Формування та розвиток постіндустріального суспільства у результаті 

поступового переходу до постіндустріальної цивілізації. 

При цьому розвиваються та поширюються різні види послуг, що 

пов’язані зі становлення єдиних загальносвітових ринків та систем 

комунікацій. При формуванні постіндустріального суспільства частки ВВП, 

яка створюється в аграрному та промисловому виробництві, та зайнятих у 

економіці постійно зменшуються, тобто реальний сектор економіки, який 

представлений в тому числі традиційними первинним та вторинним 

секторами економіки, поступово втрачає свою вагу при формуванні 

національного продукту. Натомість, поступово збільшується частка 
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третинного сектору – сфери послуг, частиною якого, у свою чергу, є  

фінансовий сектор економіки держави.  

Індустріальна революція відбувається тоді, коли секторальна структура 

національного ВВП та занятих в економіці поступово протягом декількох 

десятиріч трансформується від типової схеми «50-20-30» до схем «20-50-30» 

або «20-40-40». В обох випадках частка сільського господарства суттєво 

знижується, але в першому вона заміщується повністю промисловістю, а в 

другому зростанням як переважно вторинного сектору, так і третинного.  

Постіндустріальна революція у свою чергу відбувається тоді, коли 

секторальна структура національного ВВП та занятих в економіці протягом 

декількох десятиріч суттєво трансформується від схем «20-40-40» або «20-50-

30» до схем «10-20-70», «5-25-70» або навіть «5-20-75». У всіх випадках 

частка сільського господарства продовжує знижуватися, але одночасно 

знижується й частка промисловості, а відповідно частка сфери послуг 

революційно збільшується.  

Процес формування постіндустріального суспільства супроводжується 

революційним збільшенням ділової активності та частини занятих у 

фінансового секторі, що, враховуючи поступове зростання національного 

ВВП та населення більшості країн світу, призводить до швидкого розвитку 

фінансового сектору, який часто випереджає за темпами збільшення 

національного ВВП. Розвиток фінансового сектору в рамках уже 

сформованого постіндустріального суспільства розвивається в умовах інших 

тенденцій.  

Розвиток фінансового сектору країни залежить від того, яким чином в 

умовах загальносвітових тенденцій поступового переходу до 

постіндустріального суспільства розвиваються його трансформаційні процеси. 

Так, у країнах, де вже сформовано постіндустріальне суспільство, 

трансформація фінансового сектору відбувається в умовах розвинутості 

фінансових ринків та відсутності перспектив «вибухового розвитку». Інші 

країни, які тільки знаходяться на шляху побудови постіндустріального 

суспільства може мати різні перспективи трансформації фінансового сектору, 

у залежності від напрямків, сили на швидкості зміни інституціонального 

середовища та наявності синергетичних ефектів.  

2. Трансформація джерел влади, системи прийняття рішень у сучасному 

глобальному геополітичному середовищі. 

Формування сучасної цивілізації, де у традиційному трикутнику джерел 

влади «сила-гроші-знання» так само, як й у секторах економіки, йде 

поступовий перехід від традиційних насильства та фінансового багатства як 

основних легітимних джерел влади до революційного зростання ролі знань та 

інноваційних технологій. Все більше як окремих людей, так і компаній 

використовують знання для отримання політичної, фінансової та інших видів 

влади. Також трансформується й система прийняття рішень, як на 

національному, так і національному рівнях.  
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Представники світ-системної концепції, яка є доволі популярною при 

дослідженні та вивченні ролі окремих країн у сучасній глобальній економіці 

та геополітиці розглядають сучасну ринкову економіку (капіталізм) як 

історичну та соціальну систему, що інтегрує варіації форм праці у 

функціональний розподіл праці (світ-економіка). Деякі країни не мають 

окремих незалежних національних економік, але є включеними до глобальної 

світ-економіки. Не будучи окремим суспільством світ-система затверджує 

потрійний розподіл праці між 1) центром, 2) напівпериферією та 3) 

периферією. У центральній сфері – напівпереферії акумулюється найбільші 

світові активи, але країни центру мають традиційно великий вплив на 

прийняття рішень та вже давно розроблені та діють різні інститулізовані 

рішення згідно з сталими процедурами. 

Країна може переходити від одного стану до іншого, але це відбувається 

нечасто. Існує декілька підходів до віднесення певної країни до однієї із зон. У 

2004 році, описуючи відносини між двома країнами, Піана означив «центр» як 

сукупність «вільних країн», що домінують над іншими і не домінуються 

іншими, «напівпериферією» як сукупність країн, над якими домінують, але в 

той же час вони самі домінують над іншими, і «периферію» як сукупність 

країн, над якими домінують. Цей розподіл країн був зроблений на основі 

строгого емпіричного визначення поняття домінування. 

Серед країн «напівпериферії» та «периферії» часто формується окремий 

тип економік, які іноді називають «банановими республіками», які є 

постачальниками для глобальної еокноміки певних ресурсів або продуктів з 

невисокої доданою вартістю. «Ресурсне прокляття» являє такий стан розвитку 

національної економіки, коли наявність великої кількості певних видів 

ресурсів (насамперед нафти та природного газу) спричиняє структурні 

перекоси у бік розвитку певних галузей економіки. Гіпертрофований вплив 

галузей, що пов’язані з видобуванням та первинною обробкою ресурсів, на 

розвиток національної економіки відбувається як суто економічно, шляхом 

направлення інвестицій саме туди, де існує можливість отримання 

надприбутків, так і за рахунок інституціональних змін, що пов’язані зі 

спотворенням демократичних інститутів та посиленням політичного та 

економічного авторитаризму, в результаті чого ресурсні галузі опиняються під 

прямим або непрямим впливом влади або наближених до неї осіб. Таким 

чином, краінам «напівпериферії» та «периферії» дуже складно 

запроваджувати нові стандарти розвитку фінансових ринків та 

трансформувати фінансовий сектор економіки країни відповідно до нових 

тенденцій формування та становлення інформаційного 

посттрансформаційного суспільства, особливо при наявності «ресурсного 

прокляття». 

Країни «центру» отримують високі результати від формування 

глобалізованого інформаційного постіндустріального суспільства та 
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формують нові тенденції подальшого розвитку реального та фінансового 

секторів економіки 

3. Інформаційна революція та нова стадія розвитку постіндустріального 

суспільства.  

Інформаційна революція є різновидом індустріальної революції, де 

новим фактором технологічного розвитку є широке застосування 

інформаційних технологій. В останні декілька років наряду с інформаційною 

революцією широко застосовуються терміни «Industry 3.0» та «Industry 4.0», 

зокрема останній був використаний урядом Німеччини у назві стратегії 

високотехнологічного розвитку країни та компьютерізації виробництва. 

Якщо розглядати ключові характеристики третьої та четвертої 

промислових революцій, то вони пов’язані з широким застосуванням 

інформаційних технологій як одного з головних чинников економічного 

розвитку, але існує суттєва відмінність у цілях та інструментах реалізації 

цього. Якщо концепція «Industry 3.0» передбачає широке застосування 

автоматизації та комп’ютерної техніки при масовому виробництві товарів та 

послуг, де головною цільовою функцією є мінімізація витрат при виробництві 

достатньо стандартизованої продукції або послуг, то для «Industry 4.0» 

основною ціллю є створення «розумного підприємства (smart factory)» для 

ефективного виробництва унікального продукту під замовлення кокретного 

клієнта. Основними характеристиками четвертої промислової революції, яка 

на відміну від інших ще тільки зароджується, є: кібер-фізичні системи 

виробництва; інтернет речей; використання «хмарних» технологій; розумне 

програмування, яке засновано на поєднанні інтелекту людини та штучного 

інтелекту. 

Розвиток фінансового сектору країни в умовах четвертої індустріальної 

революції відбувається дуже швидкими темпами, тому що саме він частіше за 

все виступає генератором нових ідей та імплементатором нових технологій. 
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Розвиток економіки як галузі завжди проходить паралельно з розвитком 

економіки як науки. Класична економіка уже не може виконувати головної 

ролі, покладеної на неї: науки, яка «вивчає об’єктивні економічні 

закономірності, здійснює статистичну обробку і теоретичну систематизацію 
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явищ господарського життя, розробляти нові ефективні рекомендації для 

вдосконалення всіх сфер виробництва, розподілу, обміну і споживання 

життєвих благ», тому наступає період нових різновидів економіки.  

Проблеми формування економічних моделей, серед яких і цифрова 

економіка, активно розглядаються у вітчизняній науковій літературі, зокрема 

у працях Л. Кіт [4], С. Коляденко [1], Н. Мешко [3] та інших. Водночас, дана 

тема є актуальною через стрімкий розвиток ІТ- технологій в Україні та світі. З 

огляду на шалену популярність цифрової економіки в інших країнах, Україна 

має розвинути дану сферу економіки в нашій країні. 

Вчені економісти, такі як Н. Ван Горп та С. Хоннефельдер та інші, 

висувають ідеї, що нині основним економічним напрям є не традиційна 

економіка, а цифрова економіка, основою якої є інформаційна, інноваційна, 

мережева економіка. Цифровою економікою є така яка базується на цифрових 

та комп’ютерних технологіях [4]. 

Ідея «цифрової економіки» походить ще з 1960-х років: спочатку це 

була теорія Деніела Белла про «інформаційну економіку», пізніше 

трансформована у поняття «мережеве суспільство» або «мережева економіка» 

Мануеля Кастеллза.  

Виділяють три основні компоненти концепції цифрової економіки: 

1) інфраструктура країни; 2) наскільки розвинений електронний бізнес в 

країні; 3) електронна комерція тобто розповсюдження товарів через інтернет.  

З моменту появи поняття «цифрової економіки», багато науковців та 

практиків вносять свої корективи у визначення цієї категорії. Розвиток 

суспільних відносин залежить в основному залежить від економічного 

становища в суспільному середовищі як окремо взятої країни, так групи країн 

чи світового товариства.  

Більшу увагу розвитку цифрової економіки приділяє ЄС, вважаючи, що 

рівень економіки континенту залежатиме від того, наскільки ефективно 

підприємства застосовуватимуть цифрові технології. Підприємства, не 

інтегровані до цифрового простору, не належатимуть до Світового ринку. 

Виникнення нових умов у світовій економіці – це серйозний виклик, 

адаптація до якого є завданням неабиякої складності, виникають і нові 

можливості для тих країн, які зараз відстають від розвинених. Адже цифрові 

технології зменшують бар’єри для виходу на світовий ринок, та збільшують 

ймовірність успішного виходу на ринок.  

Велику увагу розвитку цифрової економіки приділяє ЄС, особливо 

Англія та Німеччина, вважаючи, що рівень економіки континенту залежатиме 

від того, наскільки ефективно підприємства застосовуватимуть цифрові 

технології. Підприємства, не інтегровані до цифрового простору, не 

належатимуть до Світового ринку [3].  

У 2015 індекс цифрової економіки та суспільства (DESI) ЄС отримав 

0,47 бала, що свідчить про поліпшення цифрового розвитку у 2015 році у 

порівнянні з 2014 роком, набрав 0,44 бала. Регіон має найвищі оцінки в 
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категоріях зв’язку та людського капіталу, але потребує поширення цифрових 

громадських послуг та інтеграції цифрових технологій у підприємницьку 

діяльність. На сьогодні темпи зростання цифрової економіки в Європі 

перевищили темпи в США та склали 200% на рік. Англія і Німеччина 

отримують більшу частину всіх європейських доходів від цифрової 

економіки.  

Точних даних щодо початку розвитку цифрової економіки в Україні 

немає, але перші згадки про неї з’являються в 2011 році. Стрімке зростання 

розвитку цифрової економіки в Україні розпочалося в 2016 році коли 

вітчизняні консультанти та експерти розробили концептуальні засади 

«Цифрового порядку денного України - 2020», - документ, який визначає 

ключові політики, першочергові сфери, ініціативи та проекти «цифровізації» 

України на найближчі 3 роки [5] 

Найближчим часом Україна може стати не тільки потужним 

постачальником IT - рішень для інших країн, а й розвивати цифрову 

економіку України. Цифрова економіка передбачає впровадження цифрових 

технологій у сферах: виробництві, освіті, медицині тощо [4]. 

Головною проблемою України є відсутність довгострокової державної 

стратегії щодо розбудови цифрової економіки та інформаційного суспільства. 

Значне відставання нашої країни щодо розвитку цифрових технологій можна 

спостерігати за світовими рейтингами та індексами. Так, за індексом 

конкурентоспроможності в 2016 році Україна зайняла 85 місце серед 138-ти 

країн світу, втративши за рік шість позицій. Якщо порівнювати в динаміці 

видно що за даним індексом Україна постійно втрачає свої позиції. У 2012 

році Україна за індексом конкурентоспроможності посіла 73 місце з 144 країн.  

У 2017 році був складений рейтинг країн з «Найбільш інноваційною 

економікою» та «Індекс інновацій Bloomberg» який формується на основі 

оцінок семи основних показників: обсяг коштів у відсотковому відношенні до 

ВВП; продуктивність; присутність в економіці високотехнологічних компаній. 

Україна зайняла 42 місце, із 50 можливих, опустившись на одну позицію у 

порівнянні з попереднім роком. На першому місці – Південна Корея, Швеція 

стала другою, третє місце зайняла Німеччина втративши за рік одну позицію, 

на четвертому – Швейцарія, а закриває першу п’ятірку 2017 року за 

інноваціями в економіці – Фінляндія. Якщо порівнювати з 2015 роком Україна 

втратила 9 позицій, у 2015 ми зайняли 33 позицію з 50 країн світу.  

У рейтингу «Відсутності «електронних перешкод», поданому у звіті 

BCG «Як прискорити розвиток цифрової економіки» (Greasing the Wheels of 

the Internet Economy) за 65 країнами, Україна зайняла 39-те місце, і третю 

категорію з п’яти одночасно із низкою східноєвропейських країн – Болгарією, 

Угорщиною, Польщею, Румунією та Чехією. 

Такі низькі показники зумовлені головною проблемою України: 

відсутністю довгострокової державної стратегії щодо розбудови цифрової 

економіки та інформаційного суспільства та не достатнім розвитком 
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мережевих технологій та впровадженням їх в органах влади, дозвільних 

органах та інститутах. 

Для вирішення зазначених проблем для ефективного впровадження 

цифрової економіки на державному рівні необхідно здійснити такі кроки:  

 розробити план заходів щодо просування цифрової індустрії в Україні. 

 підготувати пропозиції щодо ухвалення законопроектів щодо ІТ–

технологій та цифрової економіки норм їх оподаткування та ін. 

 модернізувати освіту для підтримки ІТ – індустрії. зокрема посилення 

фізико-математичної підготовки у середній освіті, створення науково-

дослідних центрів із залученням міжнародних організацій та ін. 

Отже, використання новітніх технологій в сфері економіки, тобто 

«цифрової економіки», дасть змогу Україні ефективніше використовувати 

знання класичної економіки для вирішення економічних проблем світу, 

циклічних проблем. Такі інновації дадуть змогу України подолати кризову 

ситуацію в країни та поліпшать позиції України на світовому ринку. 
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Сучасні умови функціонування страховиків характеризуються 

динамічністю зовнішнього середовища, яке, окрім традиційних факторів 

впливу (соціально-демографічні зрушення, міграція населення, зміни в 

поведінці споживачів, хаотичність ринків капіталу, зміни архітектури 

фінансових систем, посилення нормативних вимог до суб’єктів страхового 

підприємництва) характеризуються появою таких явищ як дигіталізація 

(цифрова трансмісія інформаційних даних, закодованих в дискретні сигнальні 
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імпульси) та «великі дані», що для страхової сфери розглядається як 

інноваційний тренд. 

Однак, найвідчутніший вплив не лише на страхування, а й на фінансову 

сферу в цілому здійснює процес глобального оцифрування інформації. 

Наслідком цього є поява нових ризиків, пов’язаних з використанням 

дистанційного банківського обслуговування, електронної комерції, 

комунікаційних платформ тощо. Водночас, споживачі фінансових (страхових) 

послуг висувають нові запити до опцій, послуг, що їм пропонують страхові 

компанії, а надійність страхових операцій і оперативність врегулювання вимог 

щодо відшкодування збитків є однією із ключових вимог при виборі 

страховика страхувальником. В умовах зростаючої конкуренції, діяльність 

надавачів страхових послуг зорієнтована на підвищення якості 

обслуговування клієнтів, спрощення складних фінансових маршрутів, що 

вимагає розробки і впровадження нових технологій у страхове 

обслуговування. 

Описані вище тенденції впливають на трансформацію традиційної 

бізнес-моделі страховика в інноваційну, що включає створення абсолютно 

нового страхового продукту або страхового покриття, розширення 

асортименту та лінійки страхових послуг, покращення якості чи формування 

нових споживчих характеристик страхової послуги, скорочення термінів і 

вартості послуг, покращення технології та процедур супроводження 

страхового договору, удосконалення існуючих та розвиток нових каналів 

просування страхових послуг, використання, раніше не притаманних для 

страхового бізнесу, ціноутворюючих (тарифікація) та маркетингових 

технологій. Все це може бути реалізовано через використання дигілізації та 

впровадження страхових інновацій.  

Інновації є умовою стабільного розвитку страхових компаній. 

Технологія blockchain є одним із прикладів таких інновацій, застосування якої 

дозволяє скорочувати витрати часу на здійснення окремих бізнес-процесів 

страховика, знижувати ступінь ризиків страхових та фінансових операцій, а 

також забезпечити високий ступінь довіри між партнерами в умовах 

максимальної транспарентності. Наразі дана технологія є базою даних для 

більш швидкого обміну інформацією з високим ступенем захисту, саме тому в 

її використанні зацікавлені фінансові інститути. Погляди дослідників на суть 

поняття «blockchain» представлені в табл.1. 

Використання технології blockchain у страховому бізнесі дозволяє не 

лише оптимізувати операційну діяльність, але й ефективно будувати 

відносини з партнерами (іншими страховиками, перестраховиками та їх 

об’єднаннями; банківськими установами, туристичними фірмами, 

компаніями, що здають в оренду житло, автомобілі та обладнання, медичними 

установами, станціями технічного обслуговування транспортних засобів 

тощо) та державними органами. 
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Технології blockchain притаманні такі властивості [5]: криптовалюта 

(існує понад 2000 видів, найпоширеніша – біткоїн); обчислювальна 

інфраструктура; платформа транзакцій; децентралізована база даних; 

розподілений реєстр; платформа розробки додатків; програмне забезпечення з 

відкритим вихідним кодом; торгова площадка фінансових послуг; мережі 

Peer-To-Peer; інфраструктура довірених серверів. 

Таблиця 1 

Підходи до тлумачення поняття Blockchain 
Автор, джерело Зміст поняття 

М.П. Воронов,  

В.П. Часовских [1]  

це чиста розподілена пірінгова система реєстрів, які використовують 

програмне забезпечення, що складається з алгоритмів, які 

погоджують і об’єднують інформаційний зміст упорядкованих і 

пов’язаних блоків даних в єдине ціле, на основі технологій 

криптографії та безпеки, з метою забезпечення цілісності системи 

Л.Н. Ільяной,  

А.О. Файзрахманов, 

А.Є. Сівкова [2] 

це протокол взаємодії і спосіб зберігання інформації 

А.І. Власов [3, с.76] blockchain або block chain – ланцюжок блоків транзакцій, що 

вибудуваний за певними правилами ланцюжка з формованих блоків 

транзакцій, орієнтованого на забезпечення взаємодії великої 

кількості користувачів між собою без використання «довірених 

посередників» 

Суханов Є.Е., 

Штанг К.С., 

Алешко Р.А. [4] 

інструментом для зберігання транзакцій певним чином, при якому 

забезпечується цілісність і доступність інформації, що зберігається 

для всіх учасників мережі. Криптографічний захист даних 

забезпечується перевіркою хеш-сум кожного блоку і кожної 

транзакції усіма учасниками мережі. 
 

У перспективі використання технології blockchain у сфері страхування 

можливе в таких напрямах: 

– засвідчення угод без посередників та здійснення електронного 

бухгалтерського обліку; 

– здійснення платежів та грошових переказів швидше та з нижчою 

комісією (особливо в операціях з вхідного та вихідного перестрахування); 

– підвищення рівня кібербезпеки страховика шляхом перевірки даних, 

які надходять (передаються), що є гарантією надійності (достовірності) 

джерел їх походження та недопущення перехоплення інформації на 

проміжному етапі; 

– участь у торгах на фондових біржах, тобто здійснення інвестицій у 

різні види цінних паперів, визначені як активи, якими можуть бути 

представленні страхові резерви; 

– реалізація механізму індивідуального мікрострахування, в якому 

blockchain виступає як третя сторона (гарант); 

– отримання довідок та інших документів, що підтверджують факт 

настання страхового випадку від компетентних органів (органів поліції, 
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медичних установ тощо) і компаній, які надають різноманітні послуги з 

асистансу (медичного, технічного, юридичного); 

– використання криптовалют в якості активів для розміщення коштів 

вільних резервів, а в майбутньому, за умови їх легалізації, і коштів страхових 

резервів; 

– децентралізоване використання хмарних сховищ для зберігання даних. 

Використання технології blockchain у сфері організації обслуговування 

страхувальників дозволить страховикам досягти позитивних фінансових 

результатів шляхом скорочення витрат, у першу чергу ліквідаційних і 

інкасаційних та підвищити ефективність діяльності компанії в цілому.  
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Поряд з викликами, які постали перед європейським суспільством, 

зокрема  проблеми цілісності, стабільності, інфраструктури, міграційної 

політики та інтеграції біженців, втрати довіри та тяжіння до правого сектору 

тощо, бачимо прагнення до реалізації масштабних проектів. З одного боку 

такі проекти можна розглядати як спробу зміцнення координації та 

солідарності країн Євросоюзу, а з іншого – осмислення найважливіших 

тенденцій сучасності задля майбутнього розвитку. Такою тенденцією є 
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формування та становлення економіки нового типу – цифрової економіки. 

Остання ґрунтується на розумінні та прийнятті інформації й інформаційних 

технологій як самостійного виробничого ресурсу, способу і засобу 

трансформації організації економічної діяльності в умовах її інтелектуалізації. 

Формування та розвиток цифрової економіки є системою трансформаційних 

процесів, які охоплюють економіку, промисловість, державне управління, 

освіту та інші сфери суспільного життя. 

Враховуючи різноманітність точок зору на визначення поняття 

«цифрова економіка», останню будемо розуміти як: «…економіку, 

характерною особливістю якої є максимальне задоволення потреб всіх її 

учасників за рахунок використання інформації, у тому числі й персональної, 

що стає можливим завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних і 

фінансових технологій, а також доступності інфраструктури, яка забезпечує 

можливість повноцінної взаємодії в гібридному світі всіх учасників 

економічної діяльності: суб’єктів та об’єктів процесу створення, розподілу, 

обміну і споживання товарів і послуг» [1, с.12]. 

Розуміння цифрової економіки як пріоритету майбутнього розвитку ЄС 

ініціювало масштабний проект – створення Єдиного цифрового ринку або 

Європейської хмари. Основу Єдиного цифрового ринку в ЄС повинні 

сформувати і забезпечити: по-перше, поширення доступу до цифрових товарів 

і послуг та електронна комерція; по-друге, подальший розвиток 

інформаційно-комунікаційної та мережевої інфраструктури; по-трете, 

надійний вільний обмін інформацією та даними, оптимальне їх трансграничне 

використання з гарантуванням інформаційної безпеки всіх процесів.  

На думку прем’єр-міністра Естонії Ю. Ратаса, цифрове майбутнє має 

величезний потенціал, але «потрібні інвестиції в інфраструктуру, особливо 

зв’язок  п’ятого покоління, дослідження, розвиток і виробництво, штучний 

інтелект і суперкомп’ютери – оскільки завтра все це стане реальністю. Європа 

повинна стати флагманом розвитку фундаментальних і значущих для 

суспільства, економіки, безпеки технологій. Ми повинні зробити Європу 

найпривабливішою світовою платформою для економіки даних» [2, с.12].  

Ю. Ратас на першому цифровому саміті у своєму виступі наголосив, що 

виклики цифрової економіки стосуються і змінять: 1) державне управління – 

програми розбудови електронних урядів країн світу повинні бути якомога 

швидше завершені, а завдяки сучасним технологіям орієнтовані на майбутнє, 

забезпечуючи ефективність управління, відповідність потребам суспільства та 

бізнесу; 2) доступ суспільства до прав і свобод – через підвищення 

освіченості, обізнаності та довіри, що передбачає посилення кібербезпеки, а 

також захист єдиного європейського кіберпростору; 3) створення єдиного 

цифрового ринку – за умови достатності інвестицій на розробку сучасних 

засобів зв’язку, дослідження, виробництво, штучний інтелект, технології 

великих даних, при цьому обов’язковим є прийняття спеціального 
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законодавства, що регламентує інновації цифрового ринку; 4) ринок праці та 

трудові відносини, система освіти, соціальні системи [2]. 

Прийнята в 2015 р. стратегія єдиного цифрового ринку передбачає 

реалізацію таких ініціатив: 1) покрашення доступу до цифрових товарів і 

послуг, що забезпечить відкриту, справедливу конкуренцію та рівні ринкові 

умови для споживачів, інвесторів і підприємств; захист прав споживачів; 

гармонізація законодавства про авторське право; зменшення 

адміністративного тиску шляхом введення єдиного підходу до оподаткування, 

введенням єдиного тарифу ПДВ; регулювання геоблокування та вирішення 

питань дискримінації за різними ознаками; 2) створення законодавчого базису 

для розвитку цифрових мереж та інноваційних послуг – регулювання ринку 

телекомунікацій ЄС; забезпечення безпеки даних і цифрових послуг, 

підвищення довіри; консолідація зусиль в боротьбі з кіберзлочинністю; 3) 

зростання потенціалу цифрової економіки – забезпечення вільного руху 

інформації; прийняття єдиних стандартів для передачі даних і забезпечення 

функціональної взаємодії для різних галузей економіки; електронне 

суспільство з рівними можливостями для всіх, підтримка інклюзивного 

цифрового суспільства [3].  

Ключові питання реалізації основних завдань Стратегії єдиного 

цифрового ринку обґрунтовано надані в роботі [4].  

Зокрема, найбільший прогрес спостерігається в наданні послуг 

електронного уряду, простота і доступність яких у середньому по ЄС 

становить 81% і 83% відповідно, а прозорість – лише 55%. Цікавим є досвід 

уряду Естонії щодо електронного громадянства, яке з 2014 р. дозволяє 

дистанційно відкрити банківський рахунок, віртуальний офіс, вести бізнес із 

низькими витратами, податковими ставками тощо. Так, з 1000 осіб, які 

отримали електронне громадянство, 700 відкрили власний бізнес, а, відтак, 

створили нові робочі місця та зробили значні інвестиції в розвиток країни [5].  

З метою оцінки прогресу і цифрової конкурентоспроможності країн-

членів ЄС прийнято Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI). Цей 

складний індекс оцінює: комунікації, людський капітал, використання 

Інтернет-контенту, інтеграцію цифрових технологій, цифровізацію державних 

служб. За індексом  DESI у 2017 р. провідні позиції займають Данія (0,7), 

Фінляндія (0,69), Швеція (0,68), Нідерланди (0,67), Люксембург (0,6). 
Зокрема, варто відмітити, що банківські системи також відчувають вплив 

трансформаційних процесів цифровізації. З одного боку банки є 

безпосередніми учасниками цифровізації власного бізнесу. Майже 60% 

користувачів Інтернету зараз використовують онлайн-банкінг. У 2016 р. 

високу кількість користувачів онлайн-банкінгу показали Фінляндія (92%), 

Нідерланди та Данія (91%), Естонія (90%) та Швеція (89% ), натомість 

найнижчі показники мають Болгарія (7%) та Румунія (8%). Спостерігається 

така тенденція, що країни з високим рівнем онлайн-банкінгу також мають 
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більш високі темпи електронної комерції [6]. З іншого – виступають 

фінансовими посередниками цифровізації бізнесу інших суб’єктів. 

Отже, прийняття програми інтеграції України до ЄС визначає новий 

пріоритет – цифровізацію національної економіки, що, у свою чергу, потребує 

вивчення основних засад Стратегії єдиного цифрового ринку для подальшої 

скоординованої взаємодії, поглибленні та розширенні співпраці з ЄС у 

цифровій сфері. 
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Драйвером активізації розвитку світової економіки на сучасному етапі 

формування постіндустріального суспільства визначено цифрову економіку. 

Остання потребує високотехнологічного базису та інфраструктури, адже 
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створює нові продукти та формує нові потреби в умовах прискореного 

зростання швидкості й обсягів інформації, комунікаційної відкритості, 

віртуалізації життєдіяльності тощо. Багато країн світу, розуміючи 

інноваційний і трансформаційний потенціал цифрової економіки, намагаються 

прискорити цифровізацію національних економік і зайняти лідерські ринкові 

позиції. Навіть Китай, демонструючи тривалий час тенденції розвитку за 

багатьма показниками та розуміючи загрозу падіння попиту на зовнішніх 

ринках, зростання національного боргу, визнає цифрову економіку важливим 

каталізатором інновацій, прискорення реформ і темпів подальшого 

економічного розвитку.  

Теоретико-методологічний базис дослідження цифрової економіки 

формується на міждисциплінарному науковому пізнанні з одного боку 

трансформаційних процесів економіки глобального і національного масштабів 

в умовах невизначенності, а з іншого – тенденцій розвитку інфраструктури і 

технологічного базису, під впливом яких перші набуваючи нових форм, 

створюють нову екосистему, де панують сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. У напряму «цифрова економіка» науковий інтерес викликають 

роботи вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, В. Бауер, М. Войнареко, 

Л. Кіт, С. Коляденко, Б. Ліетар, І.  Малік, Т. Нібель, Д. Тапскотт та інші.  

Метою дослідження є вивчення викликів і можливостей економічного 

зростання в умовах формування простору цифрової економіки за досвідом 

Китаю. 

Спостерігаючи за розвитком Китаю, можна відмітити, що найбільш 

вагомі трансформації реалізуються і розвиваються через налагоджену систему 

інновацій на основі цифрових технологій. Це, у свою чергу, спонукає 

реальний і фінансовий сектори економіки до активнішої взаємодії, що сприяє 

активізації підприємницької діяльності та розвитку економіки в країні. 

Підтвердженням цього є три стовпа, що визначають розвиток цифрової 

економіки в Китаї: 

По-перше, величезний обсяг інтернет-ринку за кількістю молодих 

інтернет-користувачів. У 2016 р. кількість інтернет-користувачів у Китаї 

становила 731 млн осіб, що перевищило сукупну кількість користувачів в ЄС і 

США. Це створює умови для швидкої комерціалізації цифрових бізнес-

моделей, виходу на ринок цифрових стартапів та їх успішний розвиток за 

рахунок зростання масштабів виробництва.  

По-друге, значний внесок у розвиток цифрової економіки вносять 

китайські інтернет-гіганти, а саме Baidu, Alibaba, Tencent, адже в 2016 р. їх 

сукупні інвестиції становили 42% венчурного капіталу країни на відміну від 

таких гігантів, як Facebook, Amazon, Google і Netflix (5 % ринку США).  

По-трете, підтримка уряду Китаю ІТ-компаній і підприємств, які 

активно перебудовуються відповідно до концепції Індустрія 4.0. Але варто 

зазначити, що уряд країни виважено підходить до цифровізації, намагаючись 
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забезпечити захист інвесторів, наприклад у питанні, що стосується 

криптовалют. 

Формування та поширення цифрової економіки в Китаї можна 

простежити за такими напрямами, як інвестиції в інновації, електронна 

комерція, цифрове підприємництво, цифрова інфраструктура.   

Так, у 2016 році за глобальним індексом інновацій Китай увійшов у топ-

25 [1, с.18], адже останніми роками значні інвестиції спрямовуються саме на 

наукові дослідження та їх комерціалізацію для реалізації завдань інноваційної 

стратегії «Made in China 2025» (табл. 1). Безумовним лідером технологічних 

інновацій є США, Китай увійшов у топ-5 як ранній послідовник. 

Таблиця 1  

Фінансування досліджень та розробок, 2015-2017 рр. 
 

Країна 

2015 2016 2017 

млрд дол. % ВВП млрд дол. % ВВП млрд дол. % ВВП 

США 496,8 2,76 512,46 2,81 527,46 2,83 

КНР 372,8 1,98 400,99 1,94 429,54 1,96 

Японія 164,6 3,39 172,32 3,55 173,36 3,5 

Німеччина 107,4 2,92 112,5 2,88 112,49 2,81 

Південна 

Корея 

74,53 4,04 80,89 4,26 83,91 4,29 

Джерело: сформовано на підставі опрацювання [2] 

 

Очікується, що найбільш важливими топ-5 технологіями в період до 

2020 р. будуть: інформаційні технології, великі данні (Big Data), програмне 

забезпечення й аналітика, робототехніка й автоматизація, нанотехнології. 

Враховуючи це, в Китаї прийнято стратегію розвитку цифрової 

інфраструктури «Internet Plus» для формування середовища розвитку 

технологій «Індустрія 4.0». Китайські компанії-лідери на світовому ринку 

технологій Індустрії 4.0 охарактеризовано в [3]. Цифрова інфраструктура 

країни швидко розвивається, зокрема, Big Data, який охоплює програмне 

забезпечення, комп’ютерне устаткування, послуги, в 2014 р. Китай обробляв 

10% світового обсягу інформації, а в 2020 р. передбачається 18%. У 2016 році 

ринкова вартість у секторі Big Data Китаю досягла 16,8 млрд юанів (2,5 млрд 

дол. США), що на 45% більше ніж у 2015 р. Крім того, до 2020 року 

очікується зростання до 1 трлн юанів.  

Подальше поширення технологій Big Data потребує більшої співпраці 

країн світу, що дозволить створити систему колективного використання даних 

в умовах глобалізації та цифровізації національних економік, здійснювати 

випереджаюче регулювання, протидіяти кіберзлочинності та забезпечити 

захист персональних даних і конфіденційності, дотримання права 

інтелектуальної власності, що, у свою чергу буде сприяти створенню 

середовища з рівноправними умовами для конкуренції. 

Іншим напрямом цифрової економіки є електронна комерція. 

Передбачається, що до 2035 р. обсяг електронної комерції складе 16 трлн дол. 
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США порівняно з 1,4 трлн дол. США у 2015 р. і 1,73 трлн дол. США в 2016 р. 

[4]. Передбачається, що темп зростання наступні декілька років буде 40%. 

Майже 65% населення країни є користувачами е-комерції. Саме це можна 

вважати фактором початку розробки в 2013 р. закону про електронну 

комерцію, ключовими питаннями тривалого обговорення є питання 

відповідальності за зміцнення операційної платформи, захист прав та 

інтересів споживачів. Введення закону в дію планується в 2018 р. 

На думку засновника корпорації Alibaba Ма Юня, електронна комерція є 

лише «човном» для переходу до нових технологій, які призведуть до 

грандіозних змін, «суттєво вплинуть на Китай, світ і все людство» [5]. Такі 

зміни відчують п’ять галузей: роздрібна торгівля – поширення діяльності на 

онлайн платформах, просування бренду офлайн із залученням логістичних 

послуг; виробництво – набуде таких характеристичних особливостей, як 

інтелектуалізація, персоналізація й індивідуалізація, тобто бізнес-модель B2C 

буде заміщена моделлю C2B; фінанси – нове значення набуде принцип Парето 

«80/20», тобто визначальним стане підтримка малого та середнього бізнесу 

(80%), який буде здатним задовольнити індивідуальні потреби споживачів; 

технології – інтернет-технології, штучний інтелект, технології великих даних 

дозволять розширити можливості для творчого мислення та розвитку 

особистості; ресурси – новим ресурсом стає інформація та данні, ступінь 

цінності яких прямо залежить від зростання їх використання [5]. 

Отже, Китай усвідомлює значення та приймає необхідність формування 

та поширення цифрової економіки як важливого фактору економічного 

зростання. Можна очікувати, що в найближчому майбутньому Китай стане 

провідною силою у розвитку глобальної цифрової економіки. 
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За останні декілька років у сфері фінансових послуг відбулась низка 

фундаментальних змін, викликаних появою та розвитком нових технологій. 

Це призвело до формування нової фінансово-технологічної екосистеми – 

FinTech. Сьогодні FinTech-стартапи впевнено завойовують вже сформовані 

ринки та тримають лідерство за рахунок створення зручних та ефективних для 

клієнтів рішень, високої якості послуг, бездоганного обслуговування та 

забезпечення вищої дохідності вкладених коштів. Так, на початок 2017 року 

дохідність цифрових активів становила 445% [1]. Для порівняння, дохідність 

нерухомості склала 3,2%, золота – 7,7%, американських акцій – 9,2%, 

міжнародних акцій – 14,7%, біткоїну – 150,6%. 

Світові інвестиції у FinTech лише у другому кварталі 2017 року зросли 

майже вдвічі, у порівнянні з першим кварталом, та становили 8,4 млрд дол. [2]  

В останньому Всесвітньому огляді FinTech-сегмента зазначається, що в 

найближчі п’ять років самостійні FinTech-компанії можуть зайняти близько 

чверті фінансового ринку. До 2020 року у «зоні ризику» буде 28% компаній, 

що надають банківські послуги та 22% страхових компаній, компаній з 

управління активами та приватним капіталом [3]. Це, звісно, не може не 

викликати занепокоєння, адже вже зараз спостерігається стрімке скорочення 

часу між появою революційних технологій та початком їх застосування на 

масовому ринку. 

Тому для забезпечення стійкого розвитку бізнесу ринкових умовах, що 

так динамічно змінюються, діючим учасникам ринку необхідно відповісти на 

питання: чи будуть вони намагатись стати лідерами інновацій, або поступово 

адаптуватимуться до змін, що вже відбуваються і спостерігатимуть, як усіма 

перевагами користуються інші? Якою б не була відповідь, необхідно 

сформувати чітку стратегію подальшого розвитку: конкурувати з новими 

FinTech-проектами, співпрацювати з ними або поглинати їх? 

Так, близько 82% фінансових установ у найближчі три-п’ять років 

планують розширити партнерство з FinTech-компаніями [4]. Майже кожен 

європейський банк має свій акселератор чи інкубатор.  

Дослідники виділяють такі ключові тренди формування нової 

фінансово-технологічної екосистеми: 

‒ розвиток нових платіжних технологій. У минулорічному звіті 

Moody’s було проаналізовано вплив електронних платежів на економічне 
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зростання. В 70 країнах, де проходило дослідження з 2011 по 2015 рік, ВВП 

зріс на 296 млрд дол. завдяки електронним платежам, що еквівалентно 

створенню близько 2,6 млн робочих місць [5] . Після запуску сервісів Apple 

Pay, Android Pay, Samsung Pay провідні банки світу представили власні нові 

продукти. Наприклад, Barclays у Великобританії впровадив програму bPay, що 

дозволяє інтегрувати NFC-чіп, прив’язаний до рахунку клієнта, в елемент 

одягу чи аксесуар (браслет, брелок, тощо). Це дозволить людині, 

використовуючи лише браслет на руці, здійснити оплату покупки без 

наявності платіжної картки; 

‒ зменшення ролі банків, бірж, платіжних систем та інших 

фінансових посередників внаслідок поширення технології «blockchain», що 

дозволить вільно обмінюватись даними та ресурсами, переміщувати активи, 

зберігати дані, реєструвати власність. За прогнозами, в найближчі п’ять років 

кожен п’ятий центральний банк застосовуватиме блокчейн-технологію, а до 

2021 року ринок зашифрованих реєстрів сягне 2,3 млрд дол.; 

‒ суттєве зростання ефективності досліджень клієнтської бази за 

рахунок аналізу BigData замість соціологічних опитувань. Сьогодні, завдяки 

технологічним інноваціям, компанії мають доступ до усіх даних про 

вподобання клієнтів. Це реальний шанс надати користувачу саме те, що йому 

потрібно. Яскравим прикладом є спілкування банків з клієнтами через соц-

медіа (Twitter, Facebook, Snapchat) та індивідуалізація (чіткі інтерфейси 

користувача, цільові сповіщення для певного кола користувачів); 

‒ поширення застосування робототехніки та штучного інтелекту: на 

сучасному етапі відбувається співпраця технологічних та фінансових 

компаній, що використовують роботів з метою вирішення термінових завдань, 

визначення методів зниження витрат та виявлення ризиків. При цьому техніка 

вже «вміє» сприймати інформацію, управляти нею, взаємодіяти з людьми. За 

даними звіту Citigroup, 30% робочих місць у банках в період між 2015 і 2025 

роками перейдуть в автоматизовані системи. Головний директор Deutsche 

Bank невдовзі замінить частину персоналу банку роботами. Така ж доля 

незабаром спіткає і частину працівників на Уолл-Стріт; 

‒ розширення партнерства банків з кредитними P2P-майданчиками, 

які наразі діють у Великобританії, США та Китаї (наприклад, співпраця 

найбільшого американського банку JPMorgan та OnDesk, угода банку Metro і 

Zopa з Великобританії); 

‒ посилення ролі кібербезпеки та конфіденційності у фінансових 

операціях, адже недостатньо захищені дані підвищують ризик 

несанкціонованого доступу. З метою ідентифікації даних активно 

впроваджуються такі біометричні технології як сканери відбитків пальців, 

розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери, опція 

розпізнавання голосу.  По мірі того, як ці технології вдосконалюються, все 

частіше виникають питання про надійність фінансових операцій, тому 
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використання новітніх засобів аутентифікації все-таки підвищить рівень 

довіри, нехай і не завжди є зручним для користувача. 

Цілком можливо, що в майбутньому зазначені вище тенденції прямо 

впливатимуть на успішність компаній фінансового сектора. Кожна організація 

реагуватиме на це по-різному, в залежності від своєї ніші на рину, бренду, 

пріоритетів та можливостей. Немає сумніву – у цифрових фінансових послуг 

велике майбутнє, і це обумовлено як зростаючими технологічними 

можливостями, так і зручністю, які вони надають користувачам. Проте на 

практиці це більшою мірою залежить від фінансової політики країн  та 

готовності уряду регулювати сегмент цифрових фінансів з метою підвищення 

інновацій та мінімізації усіх супутніх ризиків. 
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The article clarifies the theoretical aspects of digitalization of the banking 

system in the country, its the definition and necessity of implementation.. The 

general definition of digitalization of banking system is adduced. The effect of the 

legislative changes on the implementation of the digitalization is investigated. 

Digital technologies open up unique opportunities for the development of our 

economy and improving the quality of citizens’ life. «Digital» transformations have 

to form the basis of livelihoods of Ukrainian society, business, government 

agencies, banks. It has to become the usual phenomenon to form the basis of 

Ukrainian prosperity. 
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In the market conditions, the reducing of the costs of loans and increasing 

their interests are not enough for the banks to be successful.  Customers require 

more. 

Rapid development of information technology presents new way of making 

business. Large corporations and citizens want to carry as little as possible actions, 

when they make their financial operations. That is why remote banking services in 

the Internet has already considered as one of the most priority directions of the 

international banking system development. Credit organizations face with the 

problem of introduction of the innovations associated with the Internet every day.  

That is why the digitalization of banking system is actual and important in the 

process of creating fundamentally new form of doing banking business.  

Digitalization has investigated in scientific articles of such authors as: 

O. Ananjev, V. Bilyk, Y. Blaschuk, I. Britchenko, J. Honcharuk, M. Denisenko, 

B. Adamika, I.Lytvyn, V. Mihna, V. Mischenko, M. Mrochko, T. Pavliva, 

V. Tkachuk, A. Shapovalova, G. Yurchuk, P. Kocovska, N. Medzibovska, 

A. Pavlyshyn, M. Hmil etc. However, it still requires attention from scientific 

community. 

The purpose of the study is to identify the necessity of implementation of 

digitalization into a modern banking system and identifying the main trends and 

prospects, which are formed under the influence of the introduction of Internet 

technology on it.  

Modern banking requires fundamentally new solutions, that aim the 

implementation of non-paper, low-cost technologies. These technologies must have 

high level of bandwidth and the ability to easy duplication.Today, the most effective 

method of implementing such business solutions is the use of Internet.  

«Digitalization» should be viewed as a tool and not as a final aim.  When in 

the State there is the system approach, «digital» technologies will greatly stimulate 

the development of an open information society as one of the essential factors of the 

development of democracy, productivity, economic growth, the creation of jobs in 

Ukraine, as well as improving the quality of life of the Ukrainian citizens. 

«Digitalation» does not mean only creating of smart plants, artificial intelligence or 

augmented reality. It means the EDI, electronic banking, i.e. improvement of the 

phenomena of our lives too [1, p. 351]. 

The development and dissemination of electronic payments automatically 

reduce the cash strain on the financial system of the country, bring money to the 

banking system. These, in turn, cause the growth of liquidity and increasing of 

capitalization of banking sector and the financial system. Speed, quality, security 

systems and technology payments in electronic form determine the general level of 

development of the banking sector of the State as well, as the degree of its 

integration and competitiveness in global market [1, p. 351]. The current situation 

of electronic payments in Ukrainian banking sector is characterized by the 

following factors, that are presented in table 1. 
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Table 1 

Factors that influence the current state of electronic payments in Ukraine 

№ Stimulating factors Restraining factors 

1 The growing popularity and variety of 

technologies of online payments in the world 

creates. 

Mismatch of regulatory policy in the field of 

electronic settlements. In Ukraine it is built 

on the principle of containment, while 

international approaches are based on 

principle of stimulating of the development 

of new technologies and services. 

2 Stable positive dynamics of demand for 

electronic settlements in Ukraine (both 

international and national) 

The inadequacy and inconsistency of the 

national legislation with European standards 

(such as directives of the European 

Parliament and of the Council of the EU # 

2007/64/EC « On payment services in the 

internal market amending » and # 

2009/110/EC «On the taking up, pursuit and 

prudential supervision of the business of 

electronic money institutions amending» [4]. 

3 Development of e-commerce and online 

technologies have caused the appearance of 

new types of financial services, that are 

offered by banks and non-bank payment 

systems. 

Emission of electronic money in Ukraine 

can be engaged only in banking institution. 

Thus, there is no possibility of developing 

Internet-based account management and e-

commerce outside the banking system. 

4  Existing of high level of fraud in the area of 

electronic payments and banking payment 

systems. 

  

Thus, the key decisions for stimulating the market of cashless settlements in 

Ukraine are:  

1. Liberalization of legislative, normative and regulatory policy in the field of 

using of electronic payments;  

2. The liberalization of the currency regulation with the aim of maximizing 

the elimination of regulatory barriers of international systems and technologies of 

electronic payments using .  

The main legislative acts that regulate the activity of banking and parabank 

institutions in the field of electronic payments and settlements, are:  

• The law of Ukraine «About payment systems and money transfer in 

Ukraine» [1];  

• The law of Ukraine «On banks and banking activity» [2];  

• The law of Ukraine «On the National Bank of Ukraine» [3]; 

• Law on electronic commerce.  

These laws require the harmonization of the standards of European legislation 

in the field of electronic payments and settlements. A clear legislative regulation of 

the order of the activities of financial institutions in this field can give impulse for 

the development both of the domestic systems of electronic payments and of 
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international payment systems. This can affect the creation of new financial and 

payment services [1, p.351]. 

«Digital» technology is the basis of prosperity. They are the field, which 

defines the essence of the transformations in the country for a better life, work, 

creativity, education, recreation of Ukrainians the people in all the world. 

Hence, the digitalization is able to ensure the availability of banking products 

and services to more customers, eliminating geographic and time barriers for them. 

 Thus, the enlarged market of banking institutions can make the opportunity to 

increase the customer base, where they (banking institutes) can offer their products 

and services more efficiently. 

In fact, Internet helps banks to introduce new methods, rules and traditions of 

remote customer service. 

Thus, we can conclude, that the services that banking institutions provide 

through the Internet every day, are interesting for an increasing number of 

consumers. Thereby, banks that reach the reflection of its activities on the Internet, 

will take a leading positions on the banking market of Ukraine. 
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Останнім часом зацікавленість до криптовалюти зростає все більше, 

мотивом цьому є стрімке зростання її курсу на світовому ринку, що зробило 

цей вид електронних коштів досить популярним, особливо з початку 2017 

року. 

Криптовалюта – це цифрова валюта, одиниця якої – монета, котра 

захищена від підробки, по суті – це зашифрована інформація, скопіювати яку 

неможливо. Криптовалюта емітується безпосередньо в мережі і ніяк не 

пов’язана з будь-якою валютою або з державною валютною системою [1]. 

Перший вид криптовалюти з’явився у 2009 році, її вартість становила 

0,3 дол. США. На сьогодні у світі існує 796 популярних криптовалют, які 
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відрізняються за способом криптографії, тобто власного унікального 

шифрування даних. Найпопулярніші з них є  Bitcoin, Ethereum, Dash, Bitcoin 

Cash, Litecoin. 

30 травня 2016 року з’явилася перша українська криптовалюта – 

Карбованець (Ukrainian Karbowanec або KRB). Станом на 15.08.2016 р. його 

вартість становила 2,5 гривні. 

Як стверджують деякі експерти інвестиційного ринку, інвестиції у 

криптовалюту є досить перспективними., це пояснюється постійним 

зростанням курсу криптовалюти. Однією з головних привілеїв Bitcoin є 

постійне зростання курсу, перші інвестори, які купували Bitcoin у 2011-2012, 

здобули мільйони доларів. Покупці Bitcoin  з 2013-2016 року заробили сотні і 

десятки тисяч доларів. Ті, хто купував на початку 2017 року, як мінімум, 

подвоїли свої інвестиції, оскільки статистика свідчить, що курс Bitcoin на 

01.02.2016 року становив 377,6 дол. США, на 02.01.2017 р. – 948,2 дол. США, 

різке зростання Bitcoin відбулося у другому кварталі 2017 року, так станом на 

01.08.2017 р. вартість Bitcoin становила 4701,5 дол. США., а станом на 

15.10.2017 р. – 5584,6 дол. США. Попит на Bitcoin буде зростати, оскільки їх 

випуск обмежений у 21 млн монет, а реалізовано на ринку 16 млн, залишилося 

5 млн. монет, ціна якого зростає з кожним днем [2]. 

Окрім того, все більше розвинених країн легалізують криптовалюту, з 

ними починають співпрацювати банки і інвестиційні фонди, що призводить до  

чималого припливу грошей на крипторинок. 

Проте кожен інвестор, у разі здійснення інвестицій у придбання 

криптовалюти, повинен врахувати ряд важливих ризиків, які можуть 

утворитися в ході такого інвестування (рис. 1).  

Активний розвиток криптовалютних відносин вимагає правового 

врегулювання. На даний момент в Україні утворився правовий вакуум. 

Відповідно до чинного законодавства, криптовалюта в якості 

взаєморозрахунків використовуватися не може, таким чином, Bitcoin як 

платіжний засіб є неспроможним. Тому, фізичні та юридичні особи, які 

використовують валюту Bitcoin, здійснюють операції та ведення бізнесу на 

власний острах та ризик, без жодних гарантій зі сторони держави. 

Крім того, криптовалюта функціонує без будь-якого контролюючого 

органу або центрального банку; обробка транзакцій і емісія здійснюються 

колективно учасниками мережі, дозволяє проводити будь-які операції 

анонімно, без ідентифікації користувача [3]. 

З метою надання інвестору права вибору, відносно інвестування у 

криптовалюту, нами проведено SWOT аналіз такого інвестування, зокрема 

Bitcoin, який встановлює зв’язок між найхарактернішими для інвестора 

можливостями, загрозами, перспективами та недоліками. 
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Рис. 1 Результати SWOT аналізу інвестування у криптовалюту. 

 

Результати  SWOT аналізу можуть бути використані для формування і 

вибору стратегії інвестування у криптовалюту. Він не містить повної 

інформації для прийняття  остаточного рішення, але дає змогу впорядкувати 

процес обміркування всієї наявної інформації з використанням власних 

міркувань та переконань. 

Переваги 

1. Курс Bitcoin постійно зростає, 

що дає можливість для інвесторів 

заробляти на курсовій різниці. 

2. З доходів та операцій по 

криптовалюті не сплачуються 

податки. 

3. Інвестувати в Bitcoin зараз 

вигідно і перспективно, адже такий 

спосіб інвестування відносно 

новий, з високим коефіцієнтом 

прибутковості. 

4. Довіра до Bitcoin поступово 

зростає. Як з боку інвесторів, так і 

з боку бізнесу, оскільки  він 

залишиться засобом платежу. 

Загрози 

1. Є шанси криптовалюту Bitcoin 

викрасти з вашого комп’ютера 

(крадуть файли гаманця Bitcoin). 

2. Файли гаманця  можуть бути 

пошкоджені у результаті технічної 

несправності вашого комп’ютера. 

3. Стрімке збільшення курсу 

Bitcoin, «надуває мильну 

бульбашку" інвестицій. Яка з 

часом ризикує луснути і 

спровокувати різке знецінення 

валюти.  

4. Не вирішена проблема 

масштабування Bitcoin -мережі. Є 

ризик перевантаження мережі, яка 

може спричинити проблему із 

платоспроможністю валюти. 

 

Можливості 

1. З посиленням вимог 

фінансового моніторингу, 

збільшення податкового тиску по 

всьому світу, і в разі загострення 

фінансової нестабільності, 

інвестиції в криптовалюту 

будуть підійматися. Це 

дозволить її курсу ще активніше 

зростати. 

2. Кількість суб’єктів, які 

приймають криптовалюту в 

якості оплати за товари й 

послуги планомірно 

розширюється. І не тільки в світі, 

але і по Україні. 

3. Можливість вільно 

перетворити віртуальну валюту в 

долари або євро. 
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Недоліки 

1. Криптовалюту Bitcoin 

кваліфікують як віртуальну 

валюту, нематеріальну цінність, 

віртуальний товар тощо.  

2. Заробляти Bitcoin стає все 

складніше. 

3. Bitcoin є грошовим сурогатом, 

який не має забезпечення 

реальної вартості. 

4. Курс Bitcoin нестабільний і не 

залежить ні від яких факторів. 

5. Електрона валюта Bitcoin поки 

не визнана державою. 
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Історично банки домінували на ринку фінансових послуг. Однак, з 

появою FinTech і значного кола небанківських компаній, їх вплив почав 

змінюватися. У той час, поки банки продовжують активно використовувати 

розгалужену інфраструктуру (філії та відділення) та застарілі канали продажу, 

ІТ-компанії поступово вчаться працювати з фінансовими послугами для 

фізичних та юридичних осіб. Як зазначають фахівці [1], у Starbucks вже більш 

як 10% припадає на мобільні фінансові сервіси, Amazon запускає свій власний 

сервіс для приймання платежів за допомогою мобільних пристроїв, Facebook 

дозволив користувачам відправляти один одному кошти. Перед банками 

постає проблема розробки та впровадження якісно нового програмного 

забезпечення для більш ефективної взаємодії з клієнтами. Внаслідок цього в 

банківській сфері у найближчий час відбудеться зсув акцентів у наданні 

послуг і здійсненні операцій в бік цифрових технологій, перш за все 

мобільного дистанційного обслуговування. Таким чином, банки в більшості 

напрямів своєї діяльності будуть виконувати функції дистанційних 

фінансових посередників. 

Можливості мобільного банкінгу значно збільшилися з поширенням 

старт-фонів. У перспективі, мобільний телефон замінить пластикову картку, 

як засіб платежу. Ідентифікація клієнта буде відбуватися завдяки NFC-чипам, 

вбудованим у телефон. Спектр можливих операцій буде достатньо широкий: 

залишок на рахунку, комунальні платежі, перекази коштів, кредити однієї 

фізичної особи іншій і т. ін. Існує ймовірність проведення операції без старт-

фону, просто прив’язавши NFC-мітку банківської карти до NFC-кільця. 

Причому такі транзакції будуть більш безпечними, ніж сучасні операції по 

картах, тому що в операторів є можливість відстежити мобільний телефон за 

ідентифікаційним номером. Більш того, ідентифікація клієнта банком у 

відділенні вже зараз можлива просто за допомогою телефону, потреба в 

паспорті поступово зникає. Сьогодні така тенденція з’явилася на ринку 
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банківських послуг України, де ідентифікація вже відбувається навіть за 

адресою електронної пошти клієнта. 

Банкам України необхідно замислитися про своє майбутнє. Вже зараз 

вони побоюються, що технологічні компанії з якісними дружніми 

інтерфейсами можуть зайняти їх місце, адже, Україна, згідно з даними 

European Internet Statistics станом на кінець 2016 р., входить у першу десятку 

країн Європи за кількістю користувачів Інтернету – це  близько 19099692 осіб, 

43,4% населення країни та 3,2% користувачів Європи [2]. 

Слід зауважити, що банки України почали активно впроваджувати 

можливості Інтернет - банкінгу в свою практику надання банківських послуг 

відносно нещодавно. Основною причиною такої ситуації є проблематичність 

технічної реалізації системи Інтернет - банкінгу, що пов’язане перш за все, зі 

складністю та високою вартістю захисту інформації, що передається. 

Мережа Інтернет є відкритим середовищем, тому проблема збереження 

банківської таємниці завжди на часі. Внаслідок цього, банки не можуть 

запропонувати своїм клієнтам достатній рівень перевірки платоспроможності 

клієнтів задля уникнення ризику шахрайства чи недотримання банківської 

таємниці. В теперішній час, в банках України, які впровадили Інтернет -

банкінг, доступні такі види Інтернет - послуг, як перевірка залишків за 

рахунками; грошові перекази, як в Україні, так і за кордон; отримання 

виписок за рахунками; сплата рахунків; оформлення депозиту; конвертація 

валюти; замовлення додаткових платіжних карт, та ін. 

Використання Інтернет-банкінгу в процесі діяльності банку має свої 

переваги, серед яких: 

– мінімізація витрат, за рахунок зниження собівартості надання 

банківських послуг;  

– відсутність потреби фізичної присутності постачальника послуг; 

– економія витрат та часу; 

– зручність, доступність та простота використання; 

– контроль над рахунками і проведенням платежів. 

На перевагу цьому виділяють, також, і ряд недоліків, а саме:  

неможливість надання послуг щодо касового обслуговування; можливі 

затримки платежів, збої в роботі системи; відсутність необхідної нормативної 

бази; існування ймовірність крадіжки грошей шахраями. 

Розвиток новітніх цифрових технологій в Україні буде продовжуватись 

в двох основних напрямках: по-перше, в розширенні функціональних 

можливостей існуючих пропозицій, впровадження перспективних сервісів; і 

по-друге, в освоєнні нових інтерфейс-платформ. Саме банки, які представлені 

як потужні інтерфейс-платформи, що мають відкриті АРІ (Application 

Programming Interface) і пропонують кращі продуктові рішення та мобільні 

додатки, є найбільш конкурентоспроможними і мають перспективи існування 

у найближчі десять років. API-платформа дозволяє клієнтам і партнерам 

прямо підключатися до сервісів банку. На основі цієї технології клієнти банку 
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можуть переводити кошти через Twitter, торгувати криптовалютами й 

надавати послуги третім особам на основі банківських сервісів. У Німеччині 

вже існує єдиний API, користуючись яким клієнт може працювати з будь-

яким банком країни. Схожа система працює й у Польщі: ідентифікувавшись в 

одному з банків, ви можете відкрити рахунок в іншому. API дає можливість 

кожному вбудовувати функціонал PayPal у власні системи відповідно до 

підходу «банківські продукти як додатки», інтегрувати PayPal у будь-який код 

і процес. Це і загроза, і можливість — якщо банки правильно зорієнтуються і 

будуть її використовувати, то зможуть стати платформою для дистрибуції 

нових сервісів. 

У цій ситуації на перший план виходить технологія Big Data, яка 

дозволяє віддалено управляти взаємовідносинами банків з клієнтами за 

допомогою масової персоналізації. Досліджуючи цифрові трансакції (історію 

покупок, баланс рахунку, постів у соціальних мережах і т. ін.), така технологія 

може запропонувати інтуїтивне обслуговування, яке є актуальним для клієнта 

у даний момент часу. Використання зазначеної технології значно розширює 

межі банківського бізнесу, адже банк володіє найголовнішим, тим чого немає 

у Google, Facebook і у тисячі Інтернет-магазинів — доступом до рахунків 

клієнта. Банки не можуть ні з ким ділитися такою конфіденційною 

інформацією, як баланс рахунку клієнта, однак можуть використовувати її на 

свою користь і заробляти на співпраці з комерційними компаніями. Саме так 

працює «ПриватБанк», наприклад, пропонуючи сервіс «Товари в розстрочку» 

і постійно нагадуючи про обсяг кредитного ліміту, як тільки клієнт починає 

пошук побутової техніки чи мобільного телефону у мережі Інтернет.  

Серед банківських установ, які використовують інноваційні продукти і 

технології на ринку банківських послуг, лідерами є: «ПриватБанк», 

«Укрексімбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Альфа-банк», «Ощадбанк», 

«УкрСиббанк», BNP Paribas Group, ПУМБ та інші. Інноваційна політика 

даних банків орієнтована на впровадження на українському ринку 

принципово нових, електронно-цифрових банківських продуктів, які надають 

клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. 

Упровадження інновацій у сферу будь-якої діяльності це – необхідність 

в епоху глобалізації економічних процесів. Банківська діяльність є найбільш 

вразливою до економічних криз, тому найбільше потребує змін та 

удосконалень. 
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В умовах глобалізації світової економіки банківська практика 

розвинених країн світу дедалі більше набуває загальних форм, поступово 

нівелюючи існуючі відмінності у грошово-кредитних системах. Використання 

світового досвіду реформування банківської системи сприятиме 

впровадженню ефективних монетарних інструментів, допоможе уникнути 

типових помилок як в монетарній політиці, так і в побудові організаційної 

структури органів грошової влади України. 

У розвинених країнах з ринковою економікою функціонує система 

державного регулювання банківської діяльності. У деяких із них вона існує 

понад століття, в інших сформувалася нещодавно. Упродовж останнього 

десятиліття минулого століття відбулися реформи у банківських системах 

постсоціалістичних країн, невід’ємним атрибутом яких було становлення 

системи банківського регулювання. Водночас, істотні зміни у концепції 

побудови банківської системи відбуваються і в деяких країнах із сталим 

економічним розвитком. 

У світовій практиці немає єдиного підходу до інституційної побудови 

системи банківського регулювання. Значною мірою вона визначається 

особливостями соціально-економічного та історичного розвитку країн, 

характером і традиціями банківської системи, політико-юридичними 

чинниками. До таких чинників належать законодавчо-інституційні реформи. 

У практику було введено нові фінансові інструменти та нові види 

банківського обслуговування. Характерною рисою розвитку сучасної системи 

банківського регулювання у розвинених країнах світу є посилення вимог до 

банків щодо забезпечення прозорості їхньої діяльності. 

Законодавчі обмеження банківської діяльності у розвинених країнах 

світу на різних етапах їх розвитку мали на меті захистити банківську 

діяльність від надмірного ринку, руйнівної конкуренції, небезпеки масових 

банкрутств тощо. Дуже важливо при цьому, щоб регулятивно-наглядові 

органи володіли усіма необхідними повноваженнями для реалізації 

поставлених перед ними завдань, передбачених на законодавчому рівні. [1] 

На інституційну побудову системи банківського регулювання значний 

вплив мають особливості історичного та економічного розвитку країни, а 

також традиції і характер банківської системи. Так, особливості банківського 

законодавства у США сприяли збереженню децентралізованої роздробленої 
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банківської системи. У країні створено розгалужену систему банківського ре- 

гулювання як на федеральному рівні, так і на рівні окремих штатів. 

Основними структурами системи банківського регулювання у США є: 

Федеральна резервна система, Служба контролера грошового обігу, 

Федеральна корпорація страхування депозитів і банківські департаменти в 

урядах штатів. 

На сьогодні банківське регулювання США ґрунтується на ліберальних 

принципах. Широкого розмаху набули процеси злиття банків, поштовхом до 

чого стала фінансова криза. Істотними особливостями, які доцільно було б 

врахувати у розвитку вітчизняної банківської системи, наділена банківська 

система Німеччини. Вона містять дві основні ланки: Німецький федеральний 

банк (Бундесбанк) та багато комерційних банків. Для ФРН характерним є 

невисокий рівень централізації банківського бізнесу. Тому значну роль у цій 

країні відіграють земельні банки. 

Німецький Федеральний банк є центральним банком. Він виник у 

1875 р. і має 12 центральних земельних банків. Бундесбанк не 

підпорядковується ні Уряду, ні Парламенту, ні Вищому Суду, а тільки 

«Закону про Бундесбанк». Основними його функціями є: нагляд за діяльністю 

банків на підставі аналізу їх фінансової звітності, аналіз аудиторських 

висновків, здійснення інспекційних перевірок на місцях. Характерними 

рисами німецьких банків є [4]: 
- універсальність їхньої діяльності. Впродовж тривалого часу саме 

універсаль ні банки не тільки надають довготермінові кредити, а й вкладають 

кошти у власний капітал підприємств; 
- присутність банків у вигляді пайової участі в капіталі німецьких 

підприємств. Ця присутність надає додаткові переваги як банкам, так і 

підприємствам.  
- великий кооперативний сектор. На сьогодні у ФРН функціонує близько 

1,5 тис. кооперативних банків, які обслуговують малий і середній бізнес у 

містах та селах. Верховною установою Коопбанків є Німецький 

кооперативний банк. 

Важливими знаряддями впливу уряду на відтворення економіки є 

державні банки з особливими завданнями – «Банк відновлення», «Експортний 

банк». Німецькі банки є основними постачальниками ліквідних коштів і 

водночас основними одержувачами доходів від «реконструкції Східної 

Німеччини». Серед найрозвиненіших країн світу, тільки у ФРН основними 

джерелами фінансування є не цінні папери, а банківські кредити, про що 

свідчить високий освітній рівень населення країни, яке має змогу 

користуватись послугами банків для здобуття освіти. 

Показовою, на наш погляд, є банківська система Великобританії. 

Завдяки відсутності антимонопольного законодавства і суворого контролю за 

злиттям банків, у цій країні досягнуто високого ступеня концентрації 

банківського капіталу. Утворилися потужні банківські об’єднання з 
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розвиненою мережею філій не лише у країні, а й за кордоном, які 

сконцентрували у своїх руках значну частку фінансових ресурсів. Усі 

повноваження щодо регулювання діяльності банків покладено на Банк Англії, 

який часто здійснював банківське регулювання на неформальній основі.  

Банківська система Італії, на відміну від США, Німеччини та 

Великобританії, є дуже політизованою. Частка участі держави у банківській 

системі цієї країни сягає: 35% депозитів, 35% кредитів і 30% службовців 

банківської сфери припадає на державний сектор [3], що має негативний 

вплив на ефективність усієї банківської системи. Разом з тим в Італії 

спостерігається тенденція до зниження частки державної власності у 

банківській системі, що зумовлено широким розмахом приватизаційних 

процесів. 

Протягом останніх років ми спостерігаємо у всіх країнах світу глибоку 

фінансову кризу, яка завдала серйозних збитків провідним країнам світу з 

добре розвиненими фондовими ринками – Великобританії, Японії, Німеччині. 

Пізніше ця криза вдарила по тих країнах, в яких не витримала тиску 

національна валюта (Угорщина, Україна).  

Значне поглиблення фінансової кризи мало негативний вплив на 

реальну економіку, насамперед на банківський сектор. Відбулося значне 

падіння ВВП та зростання безробіття у більшості країн світу. Уряди деяких з 

них, зокрема й України, звернулися за допомогою до Міжнародного 

валютного фонду. Серед найпоширеніших антикризових заходів, яких 

вживали уряди іноземних держав, потрібно виділити такі [2]: 
- часткову націоналізацію комерційних банків із одночасним посиленням 

державного контролю за їхньою діяльністю; 
- надання банкам державних гарантій за зарубіжними позиками в іноземній 

валюті; 
- зобов’язання банків, яким була надана державна допомога, у 

пріоритетному порядку кредитувати стратегічні галузі економіки; 
- мобілізацію заощаджень населення та повернення довіри до банківської 

системи.  

Розглянуті банківські системи розвинених країн з ринковою економікою 

– США, Німеччини, Великобританії та Італії – засвідчують, що розвиток 

банківської сфери, а також будь-які зрушення у фінансових відносинах були 

зумовлені законодавчо-інституційними перетвореннями в банківській 

діяльності, які формувалися у процесі історичного розвитку. Тому кожна з 

цих країн має свій особливий досвід здійснення інституційних реформ, який 

міг би стати корисним для удосконалення банківської системи України. 
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Валютне регулювання визначає діяльність державних органів, робота 

яких спрямована на регламентування порядку здійснення валютних операцій. 

Валютне регулювання охоплює всі ланки валютних відносин країни. За 

допомогою валютного регулювання держава прагне захистити національну 

валюту, підтримати її стійкість, забезпечити необхідний рівень валютних 

резервів країни тощо. Валютний ринок включає безліч різних аспектів – 

економічних, організаційних та правових. Ефективність його діяльності в 

першу чергу вимагає чіткого уявлення про правові рамки, в яких вона 

здійснюється, усвідомлення того, що практично єдиним інструментом 

регулювання взаємостосунків між учасниками зовнішньоекономічних угод є 

відповідна правова система, побудована як на національних так і на 

міжнародних стандартах. Валютне законодавство України як інструмент 

державного регулювання відповідно до економічної ситуації в країні 

постійно розвивається та вдосконалюється. Але, на сьогодні, враховуючи 

економічні зміни в країні, чинне валютне законодавство, яке розпорошене у 

понад сотні нормативно-правових актах недосконале та застаріле. 

Тому, щоб ліквідувати надмірну зарегульованість, складність та 

необґрунтовану бюрократизацію системи валютного регулювання метою НБУ 

є зробити валютне регулювання простим, зрозумілим та прозорим. 

Угодою про асоціацію із ЄС Україна взяла на себе зобов’язання щодо 

адаптації валютного законодавства до норм та стандартів ЄС. Тому, в 

поточному році над розробкою нового законодавства працює робоча група за 

участю експертів, залучених Європейською комісією в рамках проекту EU-

FINSTAR. Нове валютне регулювання буде втілене в життя за допомогою 

Закону України «Про валюту», метою якого є запровадження вільного 

проведення валютних операцій, правове забезпечення єдиної державної 

політики у сфері валютних операцій на території України [1]. За 

Конституцією України, гривня зберігатиме функцію грошей, залишаючись 

єдиним законним засобом для розрахунків за товари та послуги, проте 
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запропонована концепція валютного регулювання передбачає спеціальне 

використання іноземної валюти для здійснення іноземних інвестицій та 

пов’язаних із ними операцій, надання банківських послуг тощо. Лібералізація 

системи валютного регулювання буде проходити поступово - в декілька 

етапів, які можуть проходити паралельно: 

Етап 0. На початковому етапі НБУ має намір зняти обмеження за 

експортно-імпортними операціями із поточним рахунком та прямих іноземних 

інвестицій, які спрямовані на підвищення експортного потенціалу України. 

Етап 1. На наступному етапі будуть зняті обмеження на портфельні 

інвестиції і потоки боргового капіталу (кредитні операції юридичних осіб). 

Етап 2. На останньому етапі будуть скасовані всі перешкоди для 

фінансових операцій фізичних осіб за кордон [2]. 

Законодавство і банківська система повинні надавати суб’єктам 

валютного ринку таку кількість інструментів, які забезпечували б як 

здійснення розрахунків, так і покриття ризиків, які виникають у зв’язку з 

цим. При цьому інструменти повинні забезпечувати гнучкість і можливість 

швидкого реагування на зовнішні умови, що постійно змінюються. 

Враховуючи специфіку предмета регулювання валютних відносин 

валютне законодавство має певні специфічні особливості (табл. 1). 

Нове валютне законодавство буде мати принципово новий підхід до 

валютного регулювання та гарантуватиме вільний рух капіталу на 

законодавчому рівні. Як для інвестування українського бізнесу, так і для 

виведення коштів за кордон іноземцям і громадянам України не потрібно 

суттєво спрощувати дозвільні процедури та бюрократію з боку регулюючих 

органів. За новим законодавством не потрібно ліцензій та дозвільних 

документів для переказу коштів із України за кордон та, навпаки, для 

інвестицій за кордон (окрім, документу, який показує джерела походження 

коштів), на відкриття рахунків за кордоном в іноземних банках, придбання 

майна та цінних паперів, очікують і відміни регулювання валютообмінних 

операцій. Лібералізацію розпочато з послаблення тимчасових антикризових 

обмежень, які були потрібні у 2014-2015 роках для стабілізації ситуації на 

грошово-кредитному та валютному ринках. Повна лібералізація валютного 

ринку надзвичайно вигідна для компаній що дасть можливість українським 

підприємствам залучати додаткові ресурси закордоном для розвитку бізнесу. 

Тому, остаточне скасування адміністративних валютних обмежень 

можливе не раніше введення в дію законодавства про міжнародну співпрацю 

України в галузі оподаткування, який визначатиме [3]: 

 правила оподаткування контрольованих іноземних компаній; 

 правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній; 

 правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з 

пов’язаними особами; 

 правила оподаткування постійного представництва; 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

144 

 

 заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із 

застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування; 

 процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування 

конвенцій про уникнення подвійного оподаткування; 

 а також запровадить міжнародні стандарти для автоматичного 

обміну фінансовою інформацією. 

Таблиця 1 

Особливості валютного законодавства 

До прийняття закону «Про валюту» З прийняттям закону «Про валюту» 

1. Валютне законодавство має міжгалузевий 

комплексний характер, містить норми 

різних галузей права: адміністративного, 

фінансового, цивільного, господарського, 

кримінального, приватного та міжнародного 

Закон України «Про валюту» об’єднає та 

спростить існуюче законодавство. Валютне 

законодавство буде уніфікованим 

2. Як свідчить практика, реагування на зміни 

ситуації на валютному ринку відбувається із 

запізненням. Це пояснюється складною і 

повільною процедурою прийняття законів, 

що призвело до заплутаності та складності 

зв’язків між його елементами 

Нацбанк має намір усунути існуючі 

прогалини в частині повноважень 

регулятора, що необхідно для охоплення 

всіх сфер валютного регулювання і 

оперативного реагування на зміну ситуації 

на валютному ринку  

3. Валютне законодавство України 

становить багаторівневий масив 

підзаконних нормативних актів, які не 

систематизовані і не мають узагальнюючого 

фундаментального закону. Сфера валютного 

контролю регулюється 108 нормативно-

правовими актами. Чинний Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» має 

рамковий характер 

За новим законодавством мають бути 

скасовані: чинний Декрет «Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю» та Закон України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті». 

А також буде вдосконалена дозвільна 

система на проведення валютних операцій 

та механізм застосування заходів 

відповідальності за порушення валютного 

законодавства 

4. Для валютного законодавства властиво 

переважання публічних інтересів над 

приватними у сфері валютних відносин. В 

рамках публічного права держава на 

сьогодні реалізовує контроль за 

функціонуванням валютного ринку 

Валютна лібералізація повністю 

відповідатиме нормам ЄС щодо руху 

капіталу. Закон встановлюватиме свободу 

руху капіталу, наділяючи Національний 

банк України окремими повноваженнями 

щодо поступового скасування наявних 

обмежень та врегулювання валютних 

операцій  

5. Нині валютне законодавство зорієнтоване, 

головним чином, на вирішення поточних 

проблем, що виникають у сфері валютного 

регулювання, а це призводить до частих 

змін норм валютного законодавства і не 

сприяє стабільності валютних відносин, 

негативно впливає на практику застосування 

валютного законодавства. 

Нова модель валютного законодавства є не 

тільки більш ліберальною у порівнянні з 

поточною, але також відповідає 

міжнародній практиці - директиві 

Європейського Союзу 88/361/ЄЕС про 

вільний рух капіталу та угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. 

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

145 

 

Отже, на сьогодні розроблені пропозиції Національного банку щодо 

законодавчих змін, необхідних для запровадження нової моделі валютного 

регулювання що передбачають створення Закону України «Про валюту», який 

буде єдиним рамковим законодавчим актом, що регулюватиме питання 

організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду, 

визначатиме права та обов’язки суб’єктів валютних операцій та 

відповідальність за порушення ними норм валютного регулювання. Водночас 

конкретні норми будуть виведені на рівень підзаконних актів. 
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Розвиток економіки на сучасному етапі виражається в її глобалізації, 

диверсифікації й технологічному прогресі. Вже з кінця XX ст. такі основні 

принципи розвитку компаній і банків, як економія, гнучкість, маневреність та 

комплексність, почали замінюватися їхньою орієнтацією на експансію і 

зростання. Фінансово-кредитні установи ведуть пошуки додаткових джерел 

розширення своєї діяльності й способів нарощення капіталу з метою 

ефективного його використання. Цілком очевидно, що функціонування банків 

сьогодні є складним, суперечливим і водночас непередбачуваним. За таких 

умов саме процеси консолідації стають головною тенденцією сучасної 

організації банківської діяльності, що й зумовлює необхідність нових рівнів 

наукового осмислення та дослідження консолідації у банківській сфері. 

Головна причина утворення інтегрованих корпоративних структур 

незалежно від галузі та сфери діяльності її суб’єктів полягає у прагненні 

учасників таких операцій отримати або посилити синергетичний ефект. При 

цьому ефект синергії розуміють як ефект спільних дій, які призводять до 

створення додаткової вартості; тобто, коли утворена в результаті злиття чи 

поглинання нова корпоративна структура може використовувати низку 
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переваг (синергій), поява яких стає можливою лише в результаті об’єднання 

ресурсів і капіталу учасників консолідаційного процесу. Варто зауважити, що 

ефект синергії в економіці почав досліджуватися зовсім недавно. Інтерес до 

форм виявлення ефекту синергії в економіці ініціювався, перш за все, тими 

процесами, які сьогодні відбуваються у світовій економіці.  

Дослідження ефекту синергії в економіці спрямоване на з’ясування 

питання існування або відсутності синергії в операціях об’єднання компаній, а 

також на виявлення можливостей адекватної оцінки ефекту синергії та його 

впливу на вартість новоутвореної структури. Слід зазначити, що закон 

синергії є загальним законом розвитку будь-якої організованої системи, в 

тому числі економічної, який виражає внутрішньо необхідні, сталі та суттєві 

зв’язки між менш складними компонентами цих структурних ланок у процесі 

їх взаємодії, внаслідок чого за наявності між ними оптимальних зв’язків і 

співвідношень формуються нові факторні джерела розвитку і виникає 

синергетичний ефект [1]. На нашу думку, саме синергетична методологія має 

бути основоположною в дослідженнях сутності процесів банківської 

консолідації. 

Як свідчать літературні джерела, в основі системного аналізу лежить 

принцип системності, а в основі теорії самоорганізації – принцип розвитку. 

Обидва ці принципи взаємно доповнюють один одного й утворюють єдність, 

що відображається у пізнанні як єдність теорії самоорганізації і системних 

досліджень. До теорій самоорганізації відноситься й синергетика, що являє 

собою евристичний метод дослідження процесів самоорганізації 

різноманітних відкритих систем, з’ясування шляхів їх виникнення та 

самоорганізації.  

Першим, хто узагальнив знання про синергетику з різних галузей 

наукового знання був німецький дослідник Г. Хакен, який стверджує, що 

синергетика займається вивченням систем, що складаються з дуже великої 

кількості компонент, частин і підсистем, які складно між собою взаємодіють, 

тому слово «синергетика» означає «спільна дія», а як наука – це вчення про 

взаємодію різних елементів, налагодження їхньої кооперації, співпраці, 

нелінійного синтезу простого у складне, виникнення синергії. При цьому дія 

синергетичного ефекту, перш за все, спрямована на якісні зміни всієї системи, 

зміни умов, структури й механізму взаємодії її елементів, у результаті яких 

відбувається зростання кількісних показників функціонування системи [4]. 

На думку Скотного П. В., синергетика змінює універсальні підходи до 

світосприйняття і відкриває широкі можливості багатоаспектного висвітлення 

економічних процесів і явищ на основі поєднання системно-функціонального 

та імовірнісного підходів, визнання спонтанності та визначальності 

випадкового чинника у самоорганізації економічної системи [2]. 

Отож, синергетична методологія акцентує увагу дослідників на таких 

концепціях як: «нерівноважність», «несталість», «нелінійність», які, вочевидь, 

не розглядаються традиційною економічною наукою. Водночас при цьому 
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такі поняття фундаментальних економічних механізмів, як «стійкість» і 

«рівновага» не втрачають своєї важливості. Тому синергетику слід вважати не 

запереченням, а розширенням теорії економічної динаміки. Крім того, для 

синергетичного методу пізнання важливими є положення про існування 

багатоваріантності та альтернативності розвитку системи за наявності певної 

інерційно-історичної визначеності їхніх змін у відповідних точках. 

Нелінійність мислення означає, в першу чергу, можливість вибору 

оптимальних шляхів розвитку системи на основі ініціювання прискореного 

нелінійного зростання. Найважливішими ознаками нелінійного мислення є 

багатоваріантність і альтернативність розвитку явищ, можливість вибору 

оптимальних шляхів такої еволюції. 

Отже, синергія – це універсальний ефект для відкритих систем, тому й 

висновки, яких дійшли вчені при дослідженні систем в одних науках, можна 

впевнено перенести в інші наукові галузі, наприклад, з біофізики у соціологію 

чи економіку. Наголосимо, що однією з головних сфер застосування знань про 

синергію в економіці є визначення синергетичного ефекту при здійсненні 

операцій консолідації банків, оскільки самоорганізація ринкової економіки 

передбачає аналогічні процеси й у розвитку банківської системи. 

Синергетична методологія у пізнанні консолідаційних процесів банків 

дає можливість пояснити і навіть передбачити динамічні економічні процеси. 

Також відбувається переосмислення понятійно-категоріального апарату, 

зокрема взаємовідношення категорій «сутності» та «явища». В результаті 

динамічних змін системи з’являються інші (нові) сутнісні характеристики  

«явища» і саме це інше стає головнішим у дослідженні явища. Враховуючи 

синергетичний характер взаємодії та взаємовпливу об’єктивних явищ, 

синергетична методологія не відміняє чинних економічних теоретичних 

моделей; вона їх лише розвиває та вдосконалює задля формування загальної 

системної парадигми розвитку економічних явищ і процесів загалом. По суті, 

відбувається переосмислення взаємовідношення об’єктивного і суб’єктивного 

у бік «суб’єктивної структури економіки».  

Вищевикладене дає можливість окреслити певні особливості 

виникнення й виявлення синергетичного ефекту, зокрема [3]: 

- синергетичний ефект спостерігається лише у складних системах, які не 

перебувають у системі стійкої рівноваги. Здебільшого стан нерівноваги 

характерний для відкритих систем, і саме це дає змогу системам 

розвиватися, тоді як рівноважні системи долають будь-які відхилення від 

стану рівноваги, утримуючись таким чином на конкретному етапі 

розвитку; 

- для виникнення синергетичного ефекту необхідна кооперативна взаємодія 

багатьох елементів системи, що потребує витрати значних ресурсів, тому 

ймовірність виникнення синергії буде вищою саме у великих системах; 
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- поява синергетичного ефекту можлива лише у системах, які 

самоорганізуються, тобто, які здатні до встановлення узгодженої 

внутрішньої взаємодії без зовнішнього керівного впливу; 

- для виникнення синергізму необхідними є: тісна взаємодія між елементами 

системи; об’єднувальні фактори їхньої успішної взаємодії; наявність 

унікальних властивостей і функцій, поєднання яких розширює можливості 

елементів системи. 

Водночас дуже важливо визначити форму вияву синергетичного ефекту 

на етапі укладання угоди про злиття чи поглинання, оцінити рівень 

ефективності такої операції для того, щоб не допустити переоцінки 

позитивного ефекту синергії або передбачити ймовірність виникнення її 

негативного ефекту, що дасть змогу компаніям вчасно відмовитися від 

неперспективних і нераціональних угод., що потребує поглиблених  наукових 

досліджень в цьому напрямі. 
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Розвиток світової економіки супроводжується виникненням криз як 

фінансового, так і нефінансового характеру. У сучасних умовах кризові явища 

в економіці мають глобальний характер та ставить під загрозу існування 

традиційних міжнародних економічних відносин. Це пов’язано не тільки з 

фінансовими, соціальними та політичними проблемами, а й з бурхливим 

розвитком технологій. Надзвичайно складно передбачити, якою буде нова 

модель розвитку світової економіки, проте однозначно зрозуміло, що кожна 

країна стоїть на «порозі змін». Суттєву роль у вищезазначених змінах буде 

відігравати цифровізація економіки, оскільки кожна сфера економічних 

відносин вимушено зазнає трансформації.  
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Банківську систему часто називають «кровоносною системою 

економіки», проте цифровізація фінансової сфери змінює саму парадигму 

банкінгу. Йдеться вже не просто про ефективне управління та якість 

банківського обслуговування [1], а про необхідність банків адаптуватися до 

нових вимог ведення бізнесу та освоєння нових технологій і сегментів ринку. 

В іншому випадку вітчизняні банківські установи втратять домінуючу 

позицію на фінансовому ринку, що неминуче призведе до переформатування 

не тільки банківського сектору, а й економіки України в цілому. 

Для банківської діяльності традиційними (базовими) є три види 

операцій: депозити, кредити та розрахунково-касове обслуговування. Також 

існують кредити, що надаються небанківськими фінансово-кредитними 

установами, зокрема, кредитними спілками, ломбардами, фінансовими 

компаніями. У світовій практиці одним із сучасних видів кредитування, що 

набуває все більшої популярності, є peer-to-peer кредитування (Р2Р; «person-

to-person» або «рівноправне кредитування», «однорангове кредитування», 

«пірингове кредитування»). 

Р2Р кредитування – це спосіб позичання коштів між особами, які не 

пов’язані між собою, без залучення фінансового посередника (банку, 

кредитної спілки тощо). Зазвичай позики надаються за допомогою онлайн-

платформ посередників, що беруть комісію за надання позик та інструментів 

перевірки кредитоспроможності [2]. 

Перш за все, Р2Р кредитування – це пряме надання кредитів 

позичальникам від інвесторів без будь-якого фінансового посередника, тобто 

без залучення третіх сторін [3]. Майданчиком для надання P2P-кредитів є 

Інтернет. 

Вперше послуги з P2P кредитування розпочала надавати компанія Zopa 

(Zone of Possible Agreement) ще у 2005 р. (Великобританія). На сьогодні обсяг 

наданих компанією Zopa кредитів складає понад 800 млн фунтів стерлінгів. З 

часом подібні послуги почали надавати компанії інших країн – Prosper, 

Lending Club, Avant, SoFi, Funding Circle, Trustbuddy, Thincats та ін. [4]. 

Р2Р кредитування має як переваги, так і недоліки для учасників 

кредитного процесу. 

Перевагами Р2Р кредитування є наступні [3; 4; 5]: 

– вигідні процентні ставки як для кредитора (інвестора), так і для 

позичальника; 

– більш гнучкі умови кредитування для позичальника з точки зору 

вибору строків, ставок та сум кредитування; 

–  мінімальний комплект документів та висока швидкість ухвалення 

рішення щодо кредиту; 

– економія часу завдяки здійсненню транзакцій через інтернет; 

– можливість додаткового доходу для інвестора з незначними 

вкладеннями завдяки колективному кредитуванню; 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

150 

 

– для банківської установи можуть виникати наступні переваги: 

відсутність ризику ліквідності та кредитного ризику, здатність 

диверсифікувати комісійні доходи; 

– низькі операційні витрати для кредитора. 

Основні недоліки Р2Р кредитування [2; 3]: недостатній рівень 

захищеності кредиторів з точки зору реалізації кредитного ризику; відсутність 

відповідальності посередників, оскільки кредитний ризик визначається Р2Р-

платформою і не підпадає під регулювання законодавством; на подібні 

операції не поширюються гарантії таких вкладів з боку Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб; низький рівень фінансової грамотності населення щодо 

можливих ризиків; можливість здійснення банківськими установами 

опосередкованого кредитування пов’язаних осіб; невідображення операцій 

Р2Р кредитування у бухгалтерській звітності банків. 

Першою в Україні компанією з надання Р2Р кредитів став фінансовий 

сервіс Credery, створений компанією ІVEXE Innovation Ventures у 2010 р. 

Згодом у 2013 р. був створений проект simzirok.com., основна діяльність якого 

націлена на надання можливості фізичним особам вкладати свої кошти у 

вигідні проекти, отримуючи при цьому додаткову вигоду від наданих 

кредитів. 

Лідер банківської діяльності за багатьма аспектами, особливо у сфері 

впровадження новітніх технологій, ПАТ «Приватбанк» з 01.03.2016 р. 

долучився до здійснення Р2Р кредитування спільно з MasterCard та запустив в 

Україні платформу P2P-кредитів «Сервіс вигідних вкладень». Проте у зв’язку 

з визнанням банку неплатоспроможним та його націоналізацією 18.12.2016 р. 

новим власником (державою) було прийнято рішення про призупинення 

залучення клієнтів за програмою «Сервіс вигідних вкладень» згідно з 

розпорядженням НБУ. 

Отже, банківські установи у процесі Р2Р кредитування можуть 

виступати як партнери, що надають фінансову підтримку, проводять 

додаткову оцінку кредитоспроможності позичальників (кредитний скоринг) та 

інші послуги, отримуючи при цьому комісію, а не процентний дохід. 

Таким чином, розвиток кредитного ринку в Україні зазнає поступових 

змін. Поряд із традиційними кредитними продуктами, що надаються 

фінансовими посередниками, розпочато практику кредитування Р2Р, що має 

як переваги, так і недоліки для суб’єктів кредитного процесу. Враховуючи 

такий бурхливий розвиток технологій, усім учасникам фінансового ринку, що 

займаються кредитуванням, варто удосконалювати власні кредитні продукти, 

щоб залишатися конкурентоспроможними на кредитному ринку. 
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Діяльність банківської системи України протягом останніх двох років 

демонструвала слідування стратегії оздоровлення системи шляхом виведення 

з ринку неплатоспроможних, «карманних», непрозорих банківських установ 

та націоналізації найбільшого комерційного банку країни. 

У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність 

різних видів банків та банківських інститутів, які беруть участь у мобілізації 

коштів і надають різноманітні банківські послуги населенню та юридичним 

особам. Вони є елементами банківської системи. Однак банківська система 

також є складовою частиною кредитно-грошової системи, елемент 

економічного базису суспільства, що розвивається за законами ринкової 

економіки. А це означає, що при визначенні стратегії розвитку банківської 

системи необхідно враховувати також і стратегії розвитку грошово-кредитної 

системи. Слід зауважити, що для ефективної роботи система не повинна 

містити зайвих елементів. Зазвичай до таких зайвих елементів відносять 

банківські установи, які не виконуються банківські операції, діють без 

необхідних ліцензій, утворені поза нормами чинного законодавства тощо.  

Динаміка кількості банків на фінансовому ринку України з 2009 по 2017 

рік показує зменшення кількості банків з 184 станом на 01.01.2009 до 

88 станом на сьогодні. Таким чином кількість банків зменшилась більше, ніж 

на 50% за 8 років, при чому інтенсивне виведення спостерігалось протягом 

2015-2016 років (з 120 банків станом на 01.12.2015 до 88 на сьогодні). 

Відповідна тенденція відображається у кількості діючих відділень банків. 

Якщо на початок 01.01.2009 їх було 22,7 тис., то станом на 01.10.2017 

кількість структурних підрозділів зменшилась на 58% і становила 9,7 тис. [1] 
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Результат від скорочення кількості банків на загальний результат 

банківської системи відображено на графіку (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка щодо кількості діючих банків та фінансового результату 

функціонування банківської системи України 
Джерело: розроблено за офіційними даними  Національного банку України 

 

Процес оздоровлення приносить економіці України як позитивний 

ефект, так і значні труднощі. Так, підвищення рівня капіталізації, зростання 

прозорості і фінансової міцності банків, які залишились на ринку, приносить 

безумовно позитивний ефект. Однак процедура оздоровлення збільшила 

навантаження на Державний бюджет України через фінансування виплат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також процедура оздоровлення 

привезла до того, що населення не отримає частини своїх заощаджень, а 

юридичні особи – втратили коштів на рахунках, що зменшує довіру до 

банківської системи та негативно впливає на діяльність підприємств. 

Приватизація і послідуюча докапіталізація «ПриватБанку» опосередковано 

вплинула на збільшення державного боргу.  

Стратегія розвитку банківських систем визначаються окремим 

документом, який розробляється на 3-5 років. У документі описується 

діагностика проблем банківського сектору і зовнішні ризики посилення його 

нестабільності (розглядаються глобальні процеси та внутрішні умови, що 

впливають на розвиток банківського сектору), описується система 

стратегічних і тактичних дій щодо виходу з кризи та розвитку банківської 

системи (а саме цілі розвитку банківської системи як інструменту досягнення 

макроекономічних пріоритетів), визначаються необхідні напрямки 

реформування монетарної та валютної політики, формується система 

першочергових заходів щодо подолання банківської кризи та її наслідків та 

система заходів для стимулювання банківського кредитування економічного 

розвитку України, розробляються інституційні механізми і план заходів 
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стратегії розвитку банківської системи та дорожня карта реалізації стратегії, 

визначаються принципи моніторингу реалізації та оцінки впливу стратегії. 

Наразі для фінансового сектору України затверджена комплексна 

програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена 

Постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 року 

№391. Дана програма охоплює стратегію розвитку в усіх сегментах 

фінансового сектору – у банківському секторі, секторі небанківських установ, 

на фондовому ринку та ринку капіталу. Ефективність реформ досягатиметься 

шляхом проведення комплексних змін у регуляторах фінансового сектору 

(шляхом зміцнення інституційної спроможності регуляторних органів та 

створення відповідних умов для ефективного нагляду та впливу, зміцнення 

стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та 

інвестиційного потенціалу), в учасниках фінансового сектору (шляхом 

очищення від «баластів» та проблемних установ, посилення довіри до гравців 

ринку, стимулювання розвитку, прозорості й конкуренції, забезпечення 

рівноправності учасників фінансового сектору). [2] 

Також комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і 

банківської діяльності рекомендував Парламенту, Кабінету Міністрів і 

Національному Банку врахувати в роботі проект Стратегії розвитку 

банківської системи. Даний проект розроблений для стимулювання виходу із 

кризи, формування нового економічного курсу, спрямованого на зміну типу 

розвитку, а також відбудову потужної банківської системи, спроможної 

фінансувати економіку на стабільній прибутковій основі. 

Головними цілями реалізації Стратегії розвитку банківської системи 

визначаються такі: 

- розбудова фінансово потужної і стабільної банківської системи, 

яка буде ефективно виконувати свою основну функцію – оптимальний 

перерозподіл капіталу для фінансового забезпечення прискореного розвитку 

економіки через індустріалізацію, інновації, створення кластерів 

високотехнологічних галузей виробництва товарів і послуг, розвиток науки, 

освіти і добробуту населення в цілому; 

- забезпечення стабільності національної грошової одиниці і у 

зовнішньому вимірі (валютний курс), і у внутрішньому (рівень інфляції), що є 

Конституційною функцією Національного банку України. [3] 

Крім стратегії розвитку банківської системи України розглянемо 

стратегії розвитку банківської системи інших країн. Особливістю стратегії 

розвитку банківського сектору Польщі є утворення могутніх національних 

банків для противаги банкам з іноземним капіталом. Тоді як для інвесторів з 

іноземним капіталом створили сприятливі умови для приватизації 

комерційних банках другого рівня, як і в банківській системі Угорщини. 

Метою таких тенденцій є конкуренція між 4-6 великими і добре 

капіталізованими банками, на більшість з яких не розповсюджується вплив 

політичних течій. Між цими банками очікується жорстка конкуренція, яка 
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виведе банки на нові ринки і сфери діяльності. Тому можна говорити про 

стратегію інтернаціоналізації польської системи поряд із збереженням саме 

«польських» банківських установ в системі. [4] 

У розвинених країнах світу спостерігається тенденція підтримки 

державними банками населення та важливих для його зайнятості галузей 

економіки. Такі банки існують в Німеччині, Перу, Мексиці, Китаї, Бразилії, 

Чилі, Колумбії. Діяльність таких банків спрямована на підтримку і 

фінансування капіталомістких інфраструктурних проектів із тривалим 

строком окупності, сприяють створенню великих імпортозамінних 

виробництв. Крім того розпочинається стратегічних рух етичного 

банківництва, яке націлене на задоволення потреб суспільства і економії 

(Alternative Bank Schweiz, Швейцарія). 

Висновок. Для ефективного розвитку системи та елементів системи 

необхідний чітко визначений план дій, що визначається стратегією розвитку. 

За умови руху банківської системи згідно визначеного стратегічного плану, 

банківські установи можуть більш продуктивно реалізовувати власні стратегії, 

що призводить до масштабування ефекту та забезпечує досягнення цілей всієї 

системи. 
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Банківська система України відкрита для входження іноземного 

капіталу, що виявляється у відсутності обмежень і наданні можливості 

іноземним банківським групам відкривати в Україні відокремлені підрозділи. 

Міжнародні банківські холдінки виявляють зацікавленість до створення 

в нашій країні своїх дочірніх структур та купівлі діючих банків, в першу чергу 

найбільших та фінансово стабільних. 
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На 01.07.2017 р. іноземні банківські капітали в Україні представлені 

16 країнами: Австрія, Великобританія, Греція, Італія, Казахстан, Кіпр, 

Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, США, Туреччина, Угорщина, 

Франція, Швеція, Швейцарія.  

З розгортанням фінансової кризи починаючи з 2008 року частка активів 

банків з іноземним капіталом у активах банківської системи України 

перевищила 50%. На початок 2016 року вона становила 59,3% [1].  

Частка виділеної НБУ групи банків іноземних банківських груп в 

статутному капіталі працюючих банків України, без врахування 

неплатоспроможних банків, на 01.01.2017 р. становила 49%. На 1 липня 2017 

року статутний капітал банків іноземних банківських груп в абсолютній 

величині збільшився на 5,1 млрд грн, а у відносній зменшився на 14,4% до 

34,4%.  Ця структурна диспропорція пов’язана із капіталізацією Приватбанку, 

яка оцінюється близько 117 млрд грн. [2]. За прогнозами експертів в 

найближчі 2 роки частка іноземного капіталу в банківській системі 

зберігатиметься в межах 30-35%, тобто суттєво не змінюватиметься. Майже 

100% притоку іноземного капіталу буде обумовлено необхідністю виконання 

вимог регулятора по збільшенню капіталу за результатами діагностичного 

обстеження банків у 2015 році. Поява нових закордонних інвесторів в 

банківському секторі у найближчі 2 роки малоймовірна, а в середньостроковій 

перспективі залежить від результатів реформування української економіки та 

зростання її інвестиційної привабливості [5]. 

Серед країн – іноземних інвесторів в український банківський бізнес 

найбільшою часткою продовжує володіти  Росія. Структурна частка 

російських банків у статутному капіталі банківської системи України 

становила 10,25% на 01.01.2015, 31,4% на 01.01.2017 та 28,9% на 01.07.2017 

року. Причому, не зважаючи на зменшення відносної частки на 2,5% на 

середину 2017 року, в абсолютних величинах присутність російського 

капіталу зросла на 352 млн [1,2] доларів тільки за перше півріччя 2017 року 

через проведення значної докапіталізації дочірніх банків російськими 

державними банками на фоні незначного збільшення капіталу іншими 

іноземними інвесторами. Зокрема, на другому місці за збільшенням 

банківського капіталу в Україні є австрійські банки , які провели 

докапіталізацію на суму лише 42 млн доларів. Це свідчить про відсутність 

урядової політики виведення російського капіталу з країни. 

Мінімізація ризику появи в Україні філій ненадійних іноземних банків з 

низькою репутацією, рейтингом і недостатньою капіталізацією можлива за 

допомогою ретельного відбору іноземних банків, які прагнуть відкривати в 

Україні свої філії, визначаючи критерії щодо репутації чи капіталізації банків. 

Особливу увагу слід приділяти ідентифікації власників банку і країни 

походження капіталу.   

Так, проведене Forbes рейтингування іноземних банків в Україні  за 

критеріями низького ризику країн походження капіталу, стійкої динаміки 
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курсу акцій материнських груп з високою рентабельністю та ліквідності 

очолили глобальні фінансові холдинги, до складу яких входять шведський 

 СЕБ Корпоративний  Банк (SEB Group), німецький Дойче Банк ДБУ (Deutsche 

Bank), французькі Креді Агріколь Банк (Credit Agricole Group) та Укрсиббанк 

(BNP Paribas), а також американський Сітібанк (Citigroup) [5]. 

Оцінювання ризиків присутності потенційних іноземних інвесторів 

вітчизняної банківської системи повинні включати також аналіз 

конкурентного середовища материнських банківських ринків для визначення 

мотивів,  ймовірної поведінки та пріоритетів створених дочірніх структур 

іноземних банків. 

 
Рис. 1 Залежність частки сукупних активів банків у ВВП, % (горизонтальна 

вісь), частки сукупних банківських активів, контрольованих урядом 

(вертикальна вісь) та обсягу сукупних активів банків (розмір бульбашки). 
Побудовано за даними [3,4 ]. 

 

Конкуренцію в банківському секторі вимірюють традиційними 

структурними показниками місткості та концентрації; неструктурними 

показниками конкуренції, до яких належить: індекс Лернера (міра цінової 

ринкової влади), Н-статистика та індикатор Буна; а також оцінюванням  

обмежень вільного входу на ринок та виходу з ринку, якими в банківській 

галузі є фінансове регулювання 

Використавши результати недавніх досліджень та статистині дані 

центральних банків ми порівняли материнські країни зарубіжних банків, 

присутніх у банківській системі України, за такими показниками:  

- обсяг сукупних активів банків,  

- сукупних активів банків у ВВП,  

- частка сукупних банківських активів, контрольована урядом. 
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Діаграма на рис. 1 пов’язує  потужність банківського ринку (обсяг 

активів), готовність інвесторів вкладати у зовнішні ринки за високого 

значення частки сукупних активів банків у ВВП, а також ступінь урядового 

контролю над банківським капіталом. З цієї точки зору оптимальними 

країнами походження банківського капіталу, на нашу думку, вбачаються 

Франція, Австрія, Нідерланди та Швейцарія. Зазначимо, що частка Австрії у 

статутному капіталі банківської системи України подвоїлась за два роки і на 

01.01.2017 становила 8,14%. У цих країнах сукупні банківські активи в 3,5-5 

рази перевищують обсяг ВВП, що є вагомим стимулом виходу на зовнішні 

ринки. Присутня висока концентрація банківського капіталу в основному 

завдяки середнім за світовими масштабами регіональним європейським 

банкам. А також, на відміну від Росії, де офіційно близько половини 

банківського капіталу контролюється урядом, у згаданих європейських 

країнах ця частка не перевищує 10%. 
Список використаних джерел 

1. Владичин У.В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні. – 

Дисертація на здобуття н.ст. д.е.н. – ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2017. - 43с. 

2. Показники банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/. 

3. Barth J.R., Caprio G. Jr., Levine R. (2013) Bank Regulation and Supervisionin 180 

Countries from 1999 to 2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers/Bank_Regulation_and_Supervision_Ar

ound_the_World_15JAN2013.pdf. 

4. EU Banking Structures. October 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ecb.europa.eu. 

5. Рейтингматеринських іноземних банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://news.finance.ua/ua/news/-/349171/rejtyng-materynskyh-inozemnyh-bankiv-2015. 

 

 

УДК 336:005.8:330.341.1:334.012.61-022.51/.55 

МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРІЇВ У РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ БАНКУ 

Думанська І.Ю., к.е.н., доцент 

Хмельницький національний університет 

dumanskaiy@gmail.com 

 

У розвиненій економіці банки являються активними суб’єктами 

інноваційної діяльності, забезпечуючи не тільки її фінансування, а й зв’язок 

між усіма іншими учасниками – державою, інноваційними структурами, 

науково-технічними установами та споживачами в усіх галузях господарства 

та в аграрному секторі зокрема. 

На думку Т. Васильєвої, банкам належить особлива й вагома роль. Вони 

не лише здійснюють пропозицію інноваційних ресурсів, а й є потужними 

інформаційними посередниками, впливають на процеси ціноутворення на 
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ринку інноваційного інвестування та формують його структуру [1, с.170]. 

Водночас реальна поточна ситуація свідчить, що банки та банківський кредит 

не стали в Україні навіть основним джерелом фінансування підприємницького 

сектору, а інноваційна сфера і зовсім залишається поза їхньою увагою. 

Як результат, банки стають одним із учасників інноваційного процесу, 

забезпечуючи не тільки його фінансування, а й зв’язок між всіма учасниками 

– державою, інвестиційно-інноваційними фондами, науково-технічними 

установами та споживачами. Серед основних перешкод створення відповідних 

ресурсів фінансового забезпечення інноваційної моделі економічного 

розвитку, як правило, визначають труднощі з ефективним розміщенням 

фінансових ресурсів в банківській системі. Із загальної кількості інноваційних 

проектів в аграрному секторі зазнають невдачі 60%  проектів, при цьому 

комерційні невдачі пояснюються наступними причинами: невірна оцінка 

вимог ринку (32%); неправильна збутова політика (13%); висока ціна (14%); 

несвоєчасний вихід на ринок (10%); жорстка конкуренція (8%); технічна 

недосконалість нових виробів (23%).  

Носієм інноваційного продукту виступає інноваційне агропромислове 

підприємство. Інновація – нововведення в області техніки, технології, 

організації праці і управління, засновані на використанні досягнень науки і 

передового досвіду, а також використання цих новин в самих різних областях 

і сферах діяльності. Стосовно підприємств АПК інновації є реалізацією в 

господарську практику результатів досліджень і розробок у вигляді нових 

сортів рослин, порід і видів тварин, кросів птиці, нових або покращених 

продуктів харчування, матеріалів, нових технологій в рослинництві, 

тваринництві і переробній промисловості, нових добрив і засобів захисту 

рослин і тварин, нових методів профілактики і лікування тварин і птиці, нових 

форм організації і управління різними сферами економіки, нових підходів до 

соціальних послуг, що дозволяють підвищити ефективність виробництва 

Слабкою ланкою у формуванні ефективного інноваційного розвитку 

АПК є вивчення попиту на інновації. Маркетинг не став ще невід’ємним 

елементом формування замовлень на наукові дослідження і розробки. Як 

правило, при відборі проектів не проводиться глибока економічна експертиза, 

не оцінюються показники ефективності і ризик, не відпрацьовуються схеми 

просування отриманих результатів у виробництві. Це приводить до того що, 

багато інноваційних розробок не стають інноваційним продуктом [2, c.382]. 

Ризики інноваційних проектів (підприємства-інноватора, що їх реалізує) 

в АПК проявляються в тому, що нова продукція не реалізується у визначених 

обсягах і за визначеними цінами, затягуються терміни реалізації 

інноваційного проекту, унаслідок чого має місце недоотримання прибутку або 

ж збитки. 

Аграрне виробництво знаходиться під впливом природних умов, тому 

характеризується нестійкістю і високим ступенем ризику. Понад 

30 організаційних і погодних ризиків можуть вплинути на результати 
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діяльності в аграрному виробництві. Застосування прогресивних технологій 

сільськогосподарського виробництва до певної міри може обмежити ці 

ризики, але погодні умови вимагають обов’язкового страхування. Проте 

підприємства аграрного сектора в сучасних умовах не прагнуть займатися 

цими проблемами, що обмежує їхній доступ до банківського кредитування.  

Розвиток кредитних відносин вимагає від сільськогосподарських 

підприємств створення механізмів, спрямованих на зниження ризику 

фінансових витрат, які значно залежать від фінансового стану контрагентів, 

своєчасності виконання ними своїх фінансових зобов’язань і добросовісності 

їхньої поведінки на ринку. Відновлення ділової репутації та позитивного 

іміджу сільськогосподарських підприємств, що прагнуть реалізувати власний 

інноваційний проект у співпраці з банківськими установами, багато в чому 

зумовлюється ступенем прозорості, який включає достовірність, своєчасність 

та повноту розкриття їхньої фінансової інформації. З цією метою в багатьох 

країнах із розвинутою економікою створені так звані кредитні бюро, які 

надають інформацію про минулі не повернуті та прострочені кредити – 

«чорні» списки. У деяких країнах кредитні бюро, крім згаданих даних, 

надають ще інформацію про активи та пасиви позичальника, гарантії, 

структуру заборгованості по термінах і часу погашення, його зайнятості та 

історії бізнесу – «білі» списки. 

З метою зниження кредитних ризиків, підвищення надійності роботи 

банківської системи Національний банк України у 2001 році створив «Єдину 

інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають 

прострочену заборгованість за кредитами» – ЄІС «Реєстр позичальників». 

Створення реєстру розв’язало частину проблеми доступу до інформації щодо 

позичальників – банки одержали можливість ознайомитися з негативною 

інформацією про позичальників, у тому числі й про сільськогосподарські 

підприємства, що маскують недобросовісні наміри під інноваційні проекти 

[3, c.7].  

Враховуючи зазначене вище, акцентуємо увагу на механізмі проектного 

фінансування, який передбачає, що ризики, пов’язані з проектом, 

розподіляються не тільки між фірмами, що беруть у ньому участь, а й між 

замовниками майбутньої продукції, постачальниками, державними службами 

(що надають дозволи, пільги, гарантії) чи кредиторами. Так при здійсненні 

класичних операцій кредитування банки звертають увагу переважно на баланс 

і надані позичальником гарантії, то в рамках проектного фінансування 

основним критерієм є майбутній прибуток від діяльності об’єкта.  

Причинами відходу від операцій звичайного кредитування на користь 

проектного фінансування для організаторів інноваційного проекту є склад і 

зацікавленість партнерів (це можуть бути інвестиційні або венчурні фонди й 

приватні особи), що беруть участь у фінансуванні проекту. Щодо банків, то на 

практиці вони, як правило, готові надати на реалізацію того чи іншого проекту 

не більш як 50% від необхідного обсягу фінансування. 
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Тому пропонується створення в банках спеціального департаменту 

інноваційного фінансування, який би здійснював: 

– експертну діяльність щодо оцінювання інноваційних проектів (вибір 

та експертиза інноваційних проектів, розробка методів і критеріїв їх 

оцінювання); 

– вибір банків, покликаних стати співкредиторами інноваційних 

проектів на умовах синдикованого фінансування; 

– видачу гарантійних листів, поручительств та інших зобов’язань, а 

також контроль над окупністю проектів та власним виконанням зобов’язань; 

– виконання послуг інвестиційного брокера (сприяння проведенню 

емісії та розміщенню акцій, облігацій та інших цінних паперів на 

міжнародних фінансових ринках); 

– хеджування валютного ризику; 

– залучення револьверних кредитів під гарантії КМУ. 

На сучасному етапі проектне фінансування розвивається в Україні 

недостатніми темпами. Це пояснюється відсутністю зацікавленості в 

довгострокових інвестиціях, значними витратами і ризиком, недостатньою 

привабливістю об’єктів інвестування. Придбання банками акцій підприємств є 

вигідною формою вкладення коштів, оскільки вони можуть брати участь в 

управлінні підприємствами, встановленні розміру дивідендів, розробці 

стратегії розвитку виробництва.  
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Реальний сектор економіки є базисом національних економік багатьох 

промислово розвинених країн, ключовою ланкою економіки держави, яка 

забезпечує її конкурентоспроможність. Підвищення ефективності реального 

сектору економіки, забезпечення його сталого зростання неможливе без 

безперебійного фінансування, основним джерелом якого є банківський 
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кредит. За таких умов особливої уваги потребує аналіз причин низької 

активності банківського кредитування реального сектору економіки. 

В. Дубровський зазначає, що зміна кредитної активності банків 

зумовлює адекватні зміни ділової активності суб’єктів господарювання, а 

покращення показників виробничої діяльності та рентабельності суб’єктів 

господарювання стимулюють покращення ефективності банківської 

діяльності через зниження кредитних ризиків та зменшення простроченої 

заборгованості [1].  

Під банківським кредитуванням реального сектору економіки будемо 

розуміти процес надання банківського кредиту нефінансовим корпораціям та 

домашнім господарствам, який включає в себе механізм реалізації кредитних 

відносин. 

В останні роки участь банків в кредитуванні реального сектору 

економіки залишається низькою, кредити залучаються переважно на короткий 

термін на фінансування обігового капіталу. Упродовж 01.01.2015-

01.07.2017 рр. в Україні відбувся колапс кредитування. Навіть з урахуванням 

ефекту обмінного курсу обсяги банківського кредитування нефінансових 

корпорацій у гривні зросли лише на 3,0% (до 425,6 млн грн), в іноземній 

валюті – знизились на 1,1% (до 358,69 млн грн), домогосподарств – знизились 

на 24,3% (до 84,27 млн грн) та на 26,1% (до 73,05 млн грн) відповідно (рис. 1).  
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Рис. 1 Динаміка процентних ставок та обсягів банківського кредитування 

реального сектора економіки упродовж 01.01.2015-01.07.2017 рр. 
Джерело: складено за даними Національного банку України [3] 

 

Найбільшим залишається обсяг кредитів нефінансовим корпораціям в 

національній валюті у загальному обсязі вимог. При цьому процентні ставки 

як в національній, так і в іноземній валютах для домашніх господарств є 

значно вищими, ніж для нефінансових корпорацій. Такий стан пов’язують з 

розвитком негативних тенденцій на світових ринках капіталів, зменшенням 
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вільної ліквідності банків, високою вартістю нових кредитів, посиленням 

вимог НБУ щодо оцінки кредитоспроможності клієнтів та якості забезпечення 

кредитів. 

Оцінюючи модель кредитування, яка склалася в Україні на 

сьогоднішній день, варто відмітити, що нажаль, вона не відповідає 

задекларованим цілям довгострокового розвитку, оскільки спрямована 

переважно на споживання та підтримку поточної діяльності підприємств, а не 

на економічне зростання (частка кредитів банків у поточну діяльність 

коливається у межах 80%). Для забезпечення переходу на інвестиційно-

інноваційний шлях розвитку економіки уже сьогодні кредитна система має 

бути направлена на підтримку інноваційної діяльності, вкладення основних 

довгострокових кредитних інвестицій у наукомісткі, високотехнологічні 

галузі, що стане підґрунтям у майбутньому для високих темпів економічного 

зростання [2]. 

Досліджуючи причини низької активності банківського кредитування 

реального сектору економіки, слід зазначити, що в економічній літературі їх 

дуже часто пов’язують з дефіцитом ліквідних коштів. Однак, вітчизняні банки 

упродовж 01.01.2015-01.07.2017 рр. функціонували в умовах структурного 

профіциту ліквідності. Коефіцієнти миттєвої, поточної та короткострокової 

ліквідності значно перевищували нормативні значення та станом на 

01.07.2017 р. становили 58,59%, 106,61% та 94,95% відповідно. Тому можна 

стверджувати, що низька кредитна активність вітчизняних банків не пов’язана 

з їх ліквідністю. 

Незважаючи на надлишкову ліквідність банків, унаслідок низької 

прибутковості більшості підприємств, погіршення якості кредитного 

портфеля, збереження високих кредитних та юридичних ризиків, високих 

процентних ставок за ОВДП кредитна активність банків залишається слабкою. 

Низька прибутковість підприємств реального сектору економіки, а в 

деяких випадках і збитковість, негативно впливають на оцінку 

кредитоспроможності та унеможливлюють отримання банківського кредиту. 

Для підприємств реального сектору економіки 2014 р. та 2015 р. були 

збитковими, фінансовий результат склав -582502,6 млн грн. та -361927,5 млн 

грн. відповідно. Найбільших збитків зазнала промисловість. Ситуація 

поліпшилась з 2016 р., за результатами якого підприємства отримали 

незначний прибуток – 31388 млн грн. Станом на 01.07.2017 р. частка 

прибуткових підприємств в загальній кількості – 67,5%. 

Однією з головних причин, що перешкоджає відновленню кредитної 

активності вітчизняних банків, залишається високий рівень кредитних ризиків 

у корпоративному секторі через низьку якість кредитного портфеля. Значні 

обсяги непрацюючих кредитів зумовлюють величезні збитки банків, 

погіршують їх фінансову стійкість та обмежують можливості відновлення 

кредитування. Аналіз якості кредитного портфеля вітчизняних банків показав, 

що лише за ІІ квартал 2017 р. частка непрацюючих кредитів зросла з 53,99% 
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до 57,73%. При цьому, найбільше непрацюючих кредитів припадає на такі 

сектори економіки, як будівництво та нерухомість (71%), металургія (60%), 

машинобудування та добувна промисловість (58%), харчова промисловість 

(55%), а найменше – на легку промисловість (12%).  

Наступним ризиком, який є причиною стриманої кредитної активності 

банків є юридичний ризик, пов’язаний з низьким рівнем захисту прав 

кредиторів. Банки не можуть швидко повернути боги в результаті тривалих та 

витратних судових процедур, пов’язаних з банкрутством позичальників.  

Саме через високі кредитні та юридичні ризики банки обмежують 

обсяги кредитування, підвищують відсоткові ставки, вимагають 

високоліквідну заставу та інвестують вільні кошти в високодохідні (до 20% 

річних) і низькоризикові ОВДП. Перерозподіл тимчасово вільних коштів 

банків з кредитного портфеля у портфель боргових цінних паперів держави 

штучно створює дефіцит кредитних ресурсів для реального сектору 

економіки. 

Висновки і пропозиції. Дослідження обсягів банківського кредитування 

упродовж 01.01.2015-01.07.2017 рр. виявило низьку кредитну активність 

банків, що погіршує перспективи розвитку реального сектору економіки. 

Обмежена кількість прибуткових підприємств реального сектору економіки та 

їх низька прибутковість, погіршення якості кредитного портфеля банків, 

збереження високих кредитних та юридичних ризиків, підвищення 

процентних ставок за низько ризиковими є причинами низької кредитної 

активності банків.  

Виявлення зазначених причин є основою для розробки заходів з 

відновлення кредитування реального сектору економіки. Саме це є головним 

завданням для якнайшвидшої нейтралізації наслідків економічної 

нестабільності у вітчизняній економіці та запорукою забезпечення її 

подальшого розвитку. 
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Лізингові відносини, які формуються з метою забезпечення 

фінансування інвестиційної діяльності щодо придбання лізингового майна та 

передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам 

на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна 

лізингоодержувачем, створюють альтернативу іпотечному кредитуванню. 

Така ситуація виникає у випадку, коли об’єктом лізингових відносин виступає 

об’єкт нерухомого майна. 

З іншого боку, одним з перспективних напрямків розвитку лізингових 

відносин в Україні є відносини, які викають на ринку нерухомого майна. На 

жаль, тема лізингових відносин на ринку нерухомого майна щодо 

особливостей їх формування та реалізації поряд іншими схемами 

фінансування придбання об’єктів нерухомого майна, не має достатнього рівня 

наукового обґрунтування. 

Нормативно – правові засади регулювання лізингових відносин 

визначається, в першу чергу, спеціальним законодавством, до якого 

традиційно відносяться: Цивільний та Господарський кодекси України, Закон 

України «Про фінансовий лізинг» [1,2,3]. Проте, лізинговим законодавством 

нормативне регулювання лізингових відносин на ринку нерухомого майна не 

обмежується. До таких відносин застосовуються всі нормативно-правові акти, 

що регулюють питання придбання нерухомого майна у власність згідно 

договорів купівлі-продажу.  

Основним джерелом правового регулювання відносин, пов’язаних з 

купівлею-продажем майна, є відповідні норми Цивільного кодексу України, 

які містять спеціальні правила, що регламентують укладення договору 

продажу об’єкта нерухомого майна, його форму, дії сторін по його виконанню 

тощо [1]. 

Чисельність долучених до такої лізингової операції суб’єктів, складний 

з точки зору структури характер відносин, тривалий термін виконання дій в 

межах життєвого циклу операції та її висока вартість роблять специфічною та 

відрізняють її від такої, що виникає в площині започаткованих лізингових 

відносин стосовно інших об’єктів рухомого майна.  

Крім того, важливою обставиною, яку варто враховувати, є те, що об’єкт 

нерухомого майна безпосередньо розташований на земельній ділянці. З 

огляду на те, що земельна ділянка, задіяна в такого роду лізингових 

відносинах, може знаходитися як у власності продавця об’єкта нерухомого 
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майна, так і в його звичайному користуванні, недоцільною є, на нашу думку, 

можливість вважати лізингову операцію, об’єктом якої виступає нерухоме 

майно, стандартною. 

В Україні спостерігається розвиток лише лізингових відносин на ринку 

нерухомого майна комерційного призначення. Варто визнати, що практика 

такого виду економічних відносин в країні лише започатковується, але деякі 

компанії, лідери в області лізингових технологій, вже роблять перші кроки в 

реалізації лізингових схем: «Капітал Лізинг», «Еска Капітал», «Райфайзен 

Лізинг Аваль», «ВАБ-Лізинг», «Ласка Лізинг», «Українська Лізингова 

Компанія», «Універсальна лізингова компанія», «Ві-Ді Лізинг» та інші. 

В той же час, очевидними виявилися декілька причин, які згенерували 

ряд стримуючих факторів: перевищення рівня попиту над рівнем пропозиції 

на ринку нерухомого майна таких об’єктів, відсутність у лізингодавців 

довгострокових ресурсів для формування оптимальних параметрів 

лізингового фінансування, відсутність ефективного збалансування термінів 

фінансування придбання об’єктів нерухомого майна та фінансових 

можливостей лізингоотримувачів (в зв’язку їх максимальним скороченням).  

Щодо розвитку лізингових відносин на ринку нерухомого майна варто 

відмітити досить високу чисельність учасників угоди: продавець об’єкта 

нерухомого майна, нотаріус, рієлтор, землеупорядник, банк, страхова 

компанія. Характерними є також тривалі терміни та висока вартість 

процедури оформлення об’єкта нерухомого майна і оренди землі. Щодо 

особливостей розвитку таких відносин варто відмітити необхідність та 

доцільність ретельної перевірки так званої «прозорості» ринкової історії 

об’єкта нерухомого майна та наявність значної різниці між балансовою і 

ринковою вартістю об’єктів. 

Договірна основа формування лізингових відносин на ринку нерухомого 

майна крім лізингової угоди передбачає додаткове укладання договору 

купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна між лізингодавцем та 

лізингоодержувачем. Крім того, як правило, лізингодавець виступає ще і 

контрагентом (позичальником) при укладанні кредитного договору (щодо 

залучення фінансових ресурсів) та договору застави. Разом з договором 

купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна укладається договір на оренду 

земельної ділянки як невід’ємної частини об’єкта лізингових відносин на 

ринку нерухомого майна. 

Лізингові відносини на ринку нерухомого майна мають особливі 

характерні відмінності від інших способів фінансування придбання об’єктів. 

Вони не базуються на заставних відносинах на первинному рівні на відміну 

від іпотечних, хоча в обох випадках об’єкт нерухомого майна виступає як 

предмет забезпечення фінансового зобов’язання лізингоотримувача. Також 

умови лізингового договору є більш гнучкими з точки зору маневреності 

лізингових платежів щодо розмірів та часових характеристик формування 

графіку виконання зобов’язань. 
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На сучасному етапі розвитку лізингових відносин кількість діючих 

учасників може бути якісно розширеною у відповідності до рішення Кабінету 

міністрів України. Так, Державна іпотечна установа може стати основним 

розпорядником фінансових ресурсів щодо їх перерозподілу на умовах 

фінансового лізингу.  

Державна іпотечна установа крім виконання функцій з рефінансування 

іпотечних кредиторів може набути право надання об’єктів нерухомого майна 

житлового призначення на умовах формування лізингових відносин з 

окремою пільговою категорією громадян та з перспективою їх подальшого 

поширення і на інші верстви населення.  

Фактично, окремій пільговій категорії потенційних лізингоотримувачів 

планується дозволити в рамках співпраці з Державною іпотечною установою 

укласти договір на 20 років зі ставкою 15,3% річних, без першого платежу і з 

можливістю дострокового виконання фінансового зобов’язання. Крім того, 

учасник лізингової програми в будь-який момент матиме право відкликати 

своє зобов’язання щодо лізингового договору та вимагати повернення 

фінансованої суми грошових коштів [4].  

Розширення повноважень Державної іпотечної установи шляхом її 

безпосереднього долучення до участі у формуванні та обслуговуванні 

лізингових відносин на ринку об’єктів нерухомого майна здатне до 

формування достойної альтернативи такого виду економічних відносин поряд 

з іпотечними. 

Розвиток лізингових відносин на ринку нерухомого майна в Україні 

передбачає необхідність: оптимізації інституційної інфраструктури ринку 

лізингових відносин, удосконалення нормативно – правового регулювання 

суб’єктів ринку лізингових відносин, впровадження задекларованих 

державних програм стимулювання розвитку лізингових відносин на ринку 

нерухомого майна житлового призначення; забезпечення оптимізації 

параметрів лізингового кредитування відносно реального рівня 

платоспроможності потенційного лізингоодержувача. 

Активне запровадження лізингових відносин на ринку нерухомого 

майна сприятиме не лише оновленню основних фондів щодо фінансування 

комерційної нерухомості, а і забезпечить задоволення ряду соціальних потреб 

населення. 
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Розвиток національної економіки в цілому залежить від ефективної 

діяльності банківських, і небанківських установ. Важливу роль в розподілі та 

перерозподілі грошових потоків між суб’єктами господарювання відіграють 

банки. Водночас вплив небанківських установ досить обмежений на 

фінансовий ринок, першочергово це обумовлено невеликою кількістю даних 

суб’єктів на ринку, проте останнім часом спостерігається активізація 

діяльності небанківських установ. Така тенденція, на думку автора, в 

майбутньому може призвести до конкуренції на рівних між банківськими та 

небанківськими установами України, оскільки довіра населення до банків 

країни значно знизилась починаючи від кризового періоду і в продовж 

посткризового періоду, і навіть в умовах сьогодення, коли велика кількість 

банків були виведені з ринку. Саме тому, для пошуку альтернативних 

варіантів відновленням довіри населення до фінансової системи, держава має 

удосконалити механізм регулювання банківськими та небанківськими 

установами з метою забезпечення розвитку фінансового ринку країни.. 

На даний час існує велика різноманітність трактування визначень, 

присвячених державному регулюванню банківських та небанківських установ, 

причому більшість з них направлена лише на якийсь окремий сегмент 

установ, а також відсутній сукупний розгляд установ див. табл. 1. 

Таблиця 1 

Аналіз терміну державне регулювання банківських та небанківських установ 

№ Автор Трактування терміну Джерело 

1 О. Залєтов 
Цілеспрямований вплив держави через державні органи на 

об’єкти та суб’єкти страхових відносин. 
[1, с. 259]  

2 В. Плиса 

Розкриває визначення через призму економічних та 

адміністративно-правових відносин, що виникають між 

учасниками фінансових відносин. Регулювання являє 

собою сукупність методів, форм та інструментів 

регулювання, завдяки яким органи державної влади 

впливають на діяльність ринку небанківських фінансових 

послуг в цілому. 

[2, с. 210] 

3 Я. Шумелда 

Розглядає як «систему засобів і методів, здійснюваних на 

правовій основі з метою визначення рамок і правил 

функціонування страхового ринку та діяльності страхових 

компаній на ньому». 

[3, с. 546] 
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На думку автора під державним регулюванням банківських та 

небанківських установ, слід розуміти систему заходів та методів за 

допомогою, яких держава здійснює регулювання, нагляд та контроль за 

банківськими та не банківськими фінансовими установами з метою 

забезпечення сталого розвитку фінансового сектору. 

Процес державного регулювання в Україні можна розділити на два напрямки 

регулювання: 

- державне регулювання банків (від самого початку створення 

банківської системи України основну роль регулювання було покладено на 

НБУ); 

- державне регулювання небанківських установ (регулювання набуло 

системного характеру лише в 2001 р., коли було прийнято Закон України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», 

в якому було закладені основи політики держави в цьому сегменті 

фінансового ринку, а до цього регулювання було на етапі становлення) [4]. 

Наразі існує проблема в регулюванні небанківських установ, яка 

першочергово полягає в прогалинах нагляду держави за небанківськими 

установами, і початок даної проблеми можна простежити в період 

формування нормативно-правової бази механізму державного регулювання, 

оскільки вже тоді більший акцент було зроблено на банки. Отже, як свідчать 

реалії сьогодення, однією з проблем функціонування економіки України є 

нерозвиненість фінансової інфраструктури, що обмежує процес трансформації 

заощаджень в інвестиції і гальмує економічне зростання. 

Одним з альтернативних варіантів вирішення проблеми, на думку 

автора, є введення закону «Про небанківські установи, та їх діяльність», в 

якому надати НБУ роль основного регулятора та контролера. Дані 

нововведення дозволять: 

- створити конкурентне середовище між банківськими, та не 

банківськими установами; 

- прозоро оцінювати фінансовий стан установи, не лише на основі 

річної звітності, чи аудиторських перевірок; 

- введення обов’язкового резервування кредитних операцій; 

- встановлення вимог до розміру статутного капіталу небанківської 

установи, в залежності від її різновиду; 

- стимулювання конкурентного середовища між банківськими та 

небанківськими установами. 

У свою чергу недоліками від запропонованих нововведень стануть: 

- вихід з ринку невеликих небанківських установ або їх об’єднання; 

- додаткові витрати НБУ при фінансуванні відділу по нагляду за 

небанківськими установами; 

- додаткові фінансові витрати та затрати часу при навчанні персонал 

регулятора Міжнародним стандартам фінансової звітності в кредитних 

установах, а в подальшому  підвищенні їхньої кваліфікації; 
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- динаміка недовіри населення до фінансового ринку країни. 

Дані нововведення будуть стимулювати банківські та небанківські 

установи пошуку нових фінансових продуктів, або симбіоз уже існуючих 

послуг, чи як варіант надавати більш якісніші продукти, сервіси кінцевому 

споживачу.  

Проаналізувавши статистичні дані Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг можна стверджувати, що за розмірами активів 

якими володіють небанківські фінансово-кредитні установи найбільша їх 

кількість зосереджується в страхових компаніях і відображає позитивну 

тенденцію до зростання. Позитивну тенденцію до зростання активів мають 

також недержавні пенсійні фонди та ломбарди (+23% та +35% відповідно), 

про що не можна казати про кредитні спілки (-22%) [5]. 

Досвід розвинутих країн свідчить, що при ефективному функціонуванні 

небанківських фінансових інститутів досягається значний економічний ефект. 

Це проявляється у спроможності ефективно впливати на зростання обсягів 

інвестиційних ресурсів в економіці країни, задовольняючи потреби 

економічних суб’єктів у необхідному капіталі.  

Таким чином, можна констатувати, що Держфінпослуг пройдено період 

організаційного та функціонального становлення державного регулювання і 

нагляду за діяльністю небанківського фінансового сектора. Проте, існуюча 

проблема в Україні, щодо збільшення довіри населення до фінансової системи 

взагалі стає все більш актуальнішою та потребує дій від держави, які в свою 

чергу повинні бути поетапні та направлені на небанківський сектор. 

Використання закордонного досвіду в свою чергу дозволить НБУ, як 

основному регулятору всієї системи, надасть можливість запровадити зміни в 

регулюванні для розв’язання існуючих проблем. 
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За два останні роки банківська система України зазнала суттєвих 

реформаторських змін, що були викликані необхідністю очищення 

банківської системи від неплатоспроможних банків і приведення її до 

європейських стандартів якості і прозорості. У зв’язку із поширенням 

кризових явищ, що були викликані дефіцитом ліквідності, недокапіталізацією, 

непрозорою структурою власності та спробами відмивання «брудних» грошей 

близько 90 установ залишили ринок.  

Головною причиною збитковості банківської системи можна вважати 

значні витрати на формування резервів з метою убезпечення проблемних 

кредитів. 

Нині банкіри налаштовані оптимістично, адже практично завершено 

очищення банків, фінансові установи провадять плани капіталізації, 

розроблені за результатами моніторингу НБУ, є всі перспективи щодо 

зростання попиту на кредити як серед населення, так і серед корпоративних 

клієнтів. Планове зниження відсоткових ставок за депозитами державних 

банків здешевлює банківське фондування, відрахування до резервів також 

суттєво знижується – відтак сектор має всі перспективи до нарощування 

прибутковості, проте без урахування показників Приватбанку.  

Розвиток банківського сектору дає надію щодо поліпшення взаємодії 

банків із страховими компаніями та збільшення обсягу залучених страхових 

послуг. Оскільки банки являються кредитно-фінансовими установами, які 

здійснюють грошові розрахунки, акумулюють грошові кошти та інші цінності, 

надають кредити та здійснюють цілий ряд інших послуг за фінансовими 

операціями, то, відповідно, вони мають необхідність використовувати 

страхові продукти з метою уникнення ризиків та настання несприятливих 

подій ззовні. 

До найбільш поширених форм співпраці і конвергенції страхових 

компаній і банків відносяться [1]: 

1. Початкова форма співпраці, яка обмежується наданням страховою 

компанією послуг клієнтам банку і самому банку на договірних основах.  

2. Форма агентських відносин, яка припускає розповсюдження 

страхових послуг з угоди з банком через його агентську мережу. 

3. Форма кооперації, при якій партнери утворюють договірний альянс, 

створюючи на договірній основі режим найбільшого сприяння у всіх галузях 
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співпраці. Це вищий ступінь співпраці, що вимагає координації спільного 

бізнесу на довготривалій постійній основі. 

4. Форма контролю припускає застосування механізму контролю аж до 

злиття і поглинання, за допомогою якого банк або страховик має намір 

досягти своїх стратегічних цілей. 

Поглинання шляхом придбання пакету акцій достатнього для участі в 

управлінні страховою компанією або банком дозволяє ефективно використати 

канали продажів, розширити і диверсифікувати продуктовий ряд і клієнтську 

базу, що є найбільш поширеною і ефективною стратегією реалізації 

банківського страхування, що реалізовується світовими лідерами ринків 

фінансових послуг. 

5. Форма фінансового супермаркету є вищою фазою інтеграції банку і 

страхової компанії. При цьому структури банку і страхової компанії повинні 

бути тісно інтегровані між собою не тільки на рівні фронт-офісних 

структурних підрозділів, що забезпечують спільне використання каналів 

продажів фінансових послуг, але і на рівні загального бек-офісу.  

При істотних відмінностях в принципах побудови банківського і 

страхового бізнесу, а також відсутності керівних кадрів, побудова подібних 

компаній є для України справою майбутнього. 

Особливості співпраці банківських установ та страхових компаній з 

позиції укладання договорів страхування та використання страхових послуг 

наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1 Банківська активність на ринку страхових послуг, 2007-2016 рр. [2] 

Дані діаграми свідчать про те, що більшість банківських установ (64%) 

користуються страховими послугами і забезпечують доходи страховим 

компаніям, причому 17%, тобто 15 банків робили це на постійній основі 

протягом 2007-2016 рр., 48% або 41 банк виступали у якості страхувальників 
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лише декілька років за період, що аналізується. Однак, 30 банків (або 35%) 

взагалі не відображали у звітності витрат на страхування, тобто імовірніше за 

все не користувалися страховими послугами у значних розмірах. 

Загальна сума укладених банками, що працюють на ринку, страхових 

угод за період 2007-2016 рр. становила 2720 млн грн, з них на 1390 млн грн 

(або 50,8%) укладено угод з банками, що постійно користувались страховими 

послугами,  на 1347 млн грн (або 49,2%) укладено з банками, що 

користувалися страховими послугами час від часу. Отже, можна 

констатувати, що активність банків як страхувальників протягом 

аналізованого періоду була недостатньою високою.  

Практика функціонування банківських установ доводить, що крім 

ризиків, які піддаються кількісному оцінюванню (кредитний ризик, ризик 

ліквідності, ринковий ризик і валютний ризик) та репутаційних ризиків існує 

значна група майнових ризиків та ризиків пов’язаних із життям та здоров’ям 

працівників. З метою уникнення даних ризиків банкам варто підвищувати 

страхову культуру та передавати ризики на страхування.  

У розвинених країнах світу функціонують розроблені страховими 

компаніями програми взаємодії на кшталт «банк – партнер страхової 

компанії». Дані перспективні програми можуть включати низку напрямків 

страхового обслуговування, зокрема: страхування майна банку; страхування 

майна, що передане банку у заставу; грошові кошти та інші цінності під час 

перевезення і на зберіганні у банківських сховищах, сейфах, касах; послуги зі 

страхування персоналу банку, тощо.  

Для уникнення операційних ризиків банківським установам доцільно 

використовувати страхові поліси Bankers Blanket Bond. За даними Ліги 

страхових організацій України [3] дана страхова послуга передбачає 

комплексний страховий захист банківської установи від цілого переліку 

ризиків. По-перше, передбачене комплексне страхування ризиків, пов’язаних 

з діяльністю фінансової установи. По-друге, передбачене страхування ризиків, 

пов’язаних з електронними та комп’ютерними злочинами. Саме страхування 

цих ризиків сьогодні найбільш актуальне, бо забезпечить компенсацію 

фінансових втрат банку через злочинне проникнення до його електронної та 

комп’ютерної системи. 

Отже, використання страхових послуг у діяльності банку – це 

обов’язкова умова ефективного функціонування фінансової установи, 

можливість передачі ризиків страховикові та безпека діяльності на ринку. 
Список використаних джерел 

1. Огляд ринку BANCASSURANCE : стратегічний напрямок розвитку страхового 

ринку України // Страхова справа. – 2004. – С 5-13. 

2. Фінансова звітність банківських установ, оприлюднена на офіційному сайті 

Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України». – Режим доступу : https://smida.gov.ua/ 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

173 

 

3. Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» презентувала комплексне страхування банків – 

Bankers Blanket Bond / Ліга страхових організацій України. – Режим доступу :  

http://uainsur.com/news/25594/ – 16.10.2017 р. 

 

 

УДК 336.71 

ДЕРЖАВНІ БАНКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Костогриз В.Г., к.е.н., доцент 

Черкаський  інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

kostogryzvg@gmail.com 

 

Стабільність банківської системи є однією з найважливіших умов 

розвитку національної економіки. Зарубіжний досвід засвідчує, що за умов 

істотних фінансових проблем приватних банківських установ, основою 

стабільності банківської системи виступають банки, які є власністю держави. 

В таких країнах, як Португалія, Австрія, Ісландія з метою стабілізації ситуації 

в банківській системі, державним органам управління довелося 

націоналізувати декілька приватних банків. Стабілізуючи фінансовий сектор 

економіки державні органи Німеччини збільшили власну присутність у 

банківській системі країни понад 50% [1]. У світлі таких світових тенденцій та 

нестабільності вітчизняної економіки  виникає необхідність дослідження 

особливостей діяльності вітчизняних державних банків та визначення їх ролі  

в забезпеченні стабільності  банківської системи України. 

Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується 

значним впливом політичних та економічних факторів, що привели до 

суттєвих структурних змін.  Період 2014-2017 рр. виділяється різким 

зниження кількості банківським установ. Станом на 01.01.2014 кількість 

банків, що мали ліцензію становила 180 одиниць й до кінця 2015 року була 

скорочена на 63 одиниці або на 35,0%. Протягом 2016 року зменшення 

кількості банків дещо сповільнилось й різниця з попереднім роком налічувала 

21 банк. За 9 місяців 2017 року банківська система зменшилась ще на 8 

банківських установ. Станом на 01.09.2017 року ліцензію Національного 

банку України мали 88 банківських установ (в т.ч. 38 банків з іноземним 

капіталом) [2].  

Неплатоспроможними за період 2014-2017 рр. ставали переважно 

приватні банки з вітчизняним капіталом й їх кількість за вказаний період 

зменшилась на 89 одиниць. В той же час кількість банків з державною 

часткою та банків  іноземних банківських груп залишається сталою. Стабільне 

існування на території  України банків з іноземним капіталом має як переваги 

так і загрози. За умови стрімкого зменшення кількості банків з вітчизняним 

капіталом, нестабільної політичної та економічної ситуації в державі, загрози 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

174 

 

існування іноземного капіталу в банківській системі України лише 

підсилюються.  

До групи банків з державною часткою належать: «ПриватБанк», 

«Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Розрахунковий центр».  

Український банк реконструкції та розвитку, що був заснований для розвитку 

як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо- і 

довгострокового кредитування, влітку 2017 року був проданий на користь 

китайської товарної біржи Bohai Commodity Exchange [3].  

Кінець 2016 року відзначився  входженням до структури державних 

банків ПАТ «Приватбанк». Внаслідок переходу системного ПАТ 

«Приватбанк» у стовідсоткову власність держави частка державних банків в 

структурі активів банківської системи України значно зросла та станом на 

01.01.2017 р. становила 52%, що на 24% більше попереднього року. Обсяг 

зобов’язань державних банків в банківській системі України також значно 

збільшився й станом на 01.01.2017р. становив 58%, що на 28% більше початку 

2016 року. Наявність гарантій держави 100% повернення вкладів фізичних 

осіб для вкладників державних банків позитивно вплинуло на обсяги коштів 

клієнтів в структурі зобов’язань державних банків. Станом на 01.07.2017 року 

кошти фізичних осіб, що зосереджені на рахунках державних банків 

становили 61,73% всієї банківської системи, кошти юридичних осіб - 50,70%. 

У той же час з моменту входження ПАТ «Приватбанк» в структуру 

державних банків збитки  групи банків з державною часткою також зросли. 

На початку 2016 року діяльність банків була збитковою й станом на 

01.01.2016 року загальний збиток банківської системи становив 77935 млн 

грн. Проте за  період 2016-2017 рр. збитки банків іноземних банківських груп 

та банків з вітчизняним приватним капіталом зменшувалися, переважним 

чином за рахунок ліквідації банків з недостатнім обсягом капіталу та 

ліквідності. Проте збитки групи банків з присутністю державного капіталу 

зросли в 6 разів, за рахунок значного збитку ПАТ «Приватбанку». 

У сучасних умовах реформування банківської системи України, 

політичної та економічної нестабільності  в державі, основними  проблеми 

банків за участі державного капіталу є: 

1. Збитковість банків з державним капіталом (ПАТ «Приватбанк» є 

лідером по обсягу збитку в банківській системі). 

2. Державні гарантії досить часто спонукають менеджерів банку до не 

досить ефективних методів управління банком, пов’язаного зі значними  

ризиками. Наприклад, 95% активів Ощадбанку - це кредити видані на 

потреби  великого корпоративного бізнесу. Значна частина кредитних рішень 

була політично вмотивованою. Концентрація такого ризику з початком 

банківської кризи, окупації Криму та бойових дій на Донбасі згенерувала 

сплеск проблемної заборгованості та збитки [4]. 

3. Не досконалість діючого законодавства щодо специфічних 

особливостей діяльності держаних банків на фінансовому ринку. Зокрема, в 
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українському законодавстві чітко не визначені механізми повернення повної 

суми депозитів з державних банків в разі їхньої ліквідації.  

4. За умов політичної та економічної нестабільності в державі, значний 

обсяг активів банків з державним капіталом сприяє неефективному 

використанню бюджетних засобів та розвитку корупції. 

У той же час банки з державною часткою компенсують нерозвинені 

механізми фінансового посередництва й недокапіталізацію банківської 

системи, беруть на себе частину високих і невизначених ризиків з 

кредитування ключових секторів національної економіки. Державні фінансові 

установи не просто функціонують як комерційні банки, але й час від часу 

виконують роль представників уряду. Так, Укрексімбанк перш за все 

орієнтований на обслуговування зовнішньоторговельної діяльності держави, 

супроводжує зовнішні та внутрішні кредити, надані під гарантію держави. 

Ощадбанк, що є правонаступником Ощадбанку УРСР, у своїй діяльності 

переважним чином зосереджений на  акумулюванні заощаджень населення 

[1]. Укргазбанк, розуміючи актуальність питань підвищення 

енергоефективності та досягнення енергетичної незалежності України, 

зосереджений на всебічній підтримці державою проектів пов’язаних  з 

ефективним використанням енергоресурсів та зменшенням негативного 

впливу на довкілля.  

Важливими специфічними характеристиками державних банків в 

сучасних умовах є їх масштабність та державні гарантії. На початку 2017 року 

уряд держави надав 100% державні гарантії всім банкам, що 100% належать 

державі (ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк»), а 

Національний банк України визначив їх як системно важливі банки.  

За умов удосконалення підходів до управління діяльністю банків з 

державним капіталом саме банки зі значним капіталом Кабінету Міністрів 

України мають достатній ресурсний, стратегічний та репутаційний  потенціал 

до стабілізації ситуації в банківській системі України. Основними шляхами, 

що повинні покращити ефективність діяльності державних банківських 

установ, та позитивно вплинути на стабілізацією всієї банківської систем 

України є:  підвищення ефективності розміщення державними банками 

значної ресурсної бази; перерозподіл ресурсів у перспективні галузі 

господарства; зменшення впливу «політичних» кредитів на кредитні та 

інвестиційні портфелі державних банків; покращення умов розвитку ринку 

банківських послуг і обмеження впливу на нього банків-монополістів; 

ретельної оцінки фінансових ризиків та адекватного управління ними; перехід 

до інноваційних механізмів ведення банківського бізнесу. 

Таким чином, в кризових та посткризових умовах державні банки 

повинні відігравати ключову роль у забезпеченні стабільності банківської 

системи України, створюючи основу для стабілізації всіх галузей економіки 

держави. 
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Останнім часом аутсoрсинг в банківській сфері набуває все більш 

важливого значення за кордоном, проте використання аутсорсингу 

банківськими установами в Україні поки щo не набуло такого широкого 

поширення. 

Зокрема дослідження в галузі аутсорсингу здійснювали такі зарубіжні 

вчені, як С. Баден-Фуллер, Д. Брюс, С. Вілсон та вчені Нікітіна Т.В., Войченко 

С.А., Белоглазова Г.Н., Солодка О., Мошкова М. Останні досліджували 

переважно теоретичні основи та міжнародну практику аутсорсингу в 

банківській сфері. Проте питання аутсорсингу персоналу в банківській сфері у 

наукових працях є малодослідженим, що і зумовлює актуальність даної теми. 

Слово «аутсорсинг» походить від англійських слів «outside-resource-

using», що в перекладі означає використання послуг із зовнішніх джерел. 

Сутність аутсорсингу в банківській сфері полягає в тому, що банки 

вдаються до передоручення непрофільних для банку сфер діяльності 

компаніям-аутсорсерам, які спеціалізуються на  виконанні певних функцій, 

процесів або завдань, що зазвичай не є частиною основної діяльності банку, 

проте необхідні для повноцінного функціонування банківської діяльності. 

Розвиток аутсорсингу в банках України почався в 70-х роках ХХ 

століття, що було пов’язано з загостренням конкуренції на ринку банківських 

та фінансових послуг в зв’язку з чим банки прагнули знизити свої витрати. 

Саме тоді українські банки поступово почали передавати на аутсорсинг 

непрофільні функції, такі як послуги з прибирання, охорона, канцелярські 

послуги тощо. У 80-х роках ХХ століття українські банки перейшли на 

аутсорсинг у сфері інформаційних технологій, що передбачало 
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обслуговування платіжних трансакцій та емісію платіжних карток. Вже з 90-х 

років, банки започаткували передачу таких напрямів діяльності як облік 

банківських операцій, а також підбір та управління персоналом в банках, 

розробка програмного забезпечення з усіх робіт [1]. 

Потенційним напрямком у розвитку банківського аутсорсингу можна 

вважати ІТ-аутсoрсинг, в зв’язку з тим, що банкам довoдиться обробляти 

велику кількість клієнтських заяв, що забирає багатo часу. Саме тому банкам 

дуже вигідно використoвувати аутсoрсинг ІТ послуг, що значнo пришвидшує 

процес їх обробки. Даним видoм аутсорсингу в Україні користується 

«Укрсoцбанк», тому що він перший здійснив повне обслуговування 

інформаційних систем в сфері ІТ-аутсорсингу [2].  

Також можна навести декілька прикладів з користування 

аутсорсинговими послугами українськими банками. 

Так ПриватБанк  уклав договір з акціонерами А-Банку про аутсорсинг 

певного ряду функцій, в тому числі щодо прийняття кредитних рішень через 

кредитний центр ПриватБанку [3].  

Банк ВТБ планує передати на період з 2017 по 2022 рік управління 

інфраструктурою друку і сканування на аутсорсинг компанії «Ксерокс». 

Протягом 5 років з дати підписання угоди «Ксерокс» повинен буде проводити 

профілактичне обслуговування і відновний ремонт друкарського обладнання, 

надавати видаткові матеріали, змінювати несправні пристрої, а також 

проводити заходи з скорочення, уніфікації і оновлення техніки. Ощадбанк теж 

використовує аутсорсинг в своїй діяльності. Так він розпочав реалізацію 

зарплатного проекту для колективу Національного банку України. Перехід на 

аутсорсинг зарплатного проекту, який до цього часу вимагав серйозних витрат 

внутрішніх ресурсів за рахунок існування аналогу роздрібного банку 

всередині установи, передбачено планом трансформації регулятора [4]. 

Наразі в Україні аутсорсинг в банківській сфері не набув такого 

широкого поширення та ще тільки розвивається. 

Перевагами аутсорсингу щодо ведення бухгалтерського обліку можна 

вважати: 

- значна економія часу та коштів банку при переданні відповідних 

функцій до аутсорсингової компанії; 

- гарантована якість послуги, яку надає аутсорсингова компанія; 

- аутсорсингові послуги коштують дешевше, ніж сукупна заробітна 

плата штату бухгалтерського відділу банку, оплата курсів підвищення 

кваліфікації банківських працівників та нарахування відпусток; 

- передача відповідальності та ризику за виконання конкретної 

функції на компанію-аутсорсера, зокрема, у сфері бухгалтерського обліку та 

звітності, коли компанія-аутсорсер приймає на себе фінансові ризики 

неправильних розрахунків; 

- підвищення конкурентоспроможності банку, що в результаті 

призведе до підвищення якості банківських послуг. 
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- усі права, відповідальність та обов’язки сторін закріплюються 

договором, що має юридичну силу. 

Вдаючись до аутсорсингу, банк йде на обдуманий і розумний крок, так 

як це значно полегшить його діяльність, але передача певних функцій на 

аутсорсинг передбачає і наявність деяких ризиків, які потребують 

регулювання: 

- відсутність довіри українських банків до постачальників 

аутсорсингових послуг; 

- відсутність достатнього контролю за операціями, переданими в 

аутсорсинг; 

- ризик наявності технологічних помилок та можливість 

недостатньо високого рівня професіоналізму представника компанії-

аутсорсера; 

- надмірна залежність банку від компанії-аутсорсера; 

- низький рівень мотивації співробітників компанії-аутсорсера. 

-  можливість банкрутства та шахрайства з боку аутсорсингової 

компанії. 

Такі ризики можуть призвести до втрати контролю банком над 

власними основними операціями, а також до розкриття конфіденційної 

інформації про клієнтів, а саме втрата клієнтської бази та внутрішніх даних 

самих клієнтів. Ризик розкриття конфіденційної інформації про клієнтів може 

виникнути за умови, що компанія-аутсорсер не дотримується стандартів 

шифрування даних та безпечної обробки інформації. 

 Наразі законодавство України не забороняє передачу на аутсорсинг 

основних функцій банку, а  саме залучення депозитів та надання кредитів, при 

цьому, втрата контролю з боку банку за цими процесами може стати 

передумовою ризику неповернення коштів вкладникам [5]. 

Таким чинoм, рoзвиток аутсoрсингу у вiтчизняній банкiвськiй сфері не 

набув ширoкого рoзповсюдження, що пов’язано з недовiрoю банкiв до 

аутсорсингових кoмпанiй, а такoж з виникненням певних ризикiв для банкiв, 

проте, тi українськi банки, якi викoристовують аутсорсинг в своїй дiяльностi 

oтримують ряд переваг, oсновними з яких є зoсередження на oсновному 

бiзнесi та зменшення витрат банкiв, що свiдчить прo те, що аутсoрсинг має 

стати складовoю стратегiчної полiтики українських банків. 
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Основною передумовою забезпечення стабільності вітчизняної 

банківської системи є висока якість її людських ресурсів. Як засвідчує 

практика діяльності банків, більша частина банківських проблем 

концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно керівництво 

вітчизняних банків акцентує управлінську увагу на фінансових, матеріальних 

та інформаційних ресурсах. І лише людським ресурсам відводиться увага за 

залишковим принципом. Щоб сформувати продуктивний колектив потрібно 

здійснювати постійну роботу з пошуку фахівців, здатних максимально 

ефективно вирішувати складні завдання в умовах посилення конкуренції та 

макроекономічної нестабільності. Тому однією з основних функцій системи 

управління персоналом в банківській сфері є набір персоналу. 

Метою роботи є визначення особливостей набору персоналу у 

вітчизняній банківській системі та пропозиції щодо використання найбільш 

ефективних методів набору персоналу . 

У сучасних умовах завдання служби управління людськими ресурсами 

банку насамперед полягає в створенні трудового колективу, що складається з 

висококваліфікованих, відповідальних, високопродуктивних працівників. 

Служби управління персоналу (HR) здійснюють заходи з оцінки потреби в 

персоналі, відбору, прийняття на роботу, розстановки, адаптації. Вітчизняній 

банківській системі притаманна змішана система набору персоналу, тобто 

використовуються як внутрішні, так і зовнішні його джерела.  

Для заміщення вакансій лінійних керівників та топ-менеджменту банки 

використовують переважно внутрішню систему підбору персоналу, тобто 

інформують своїх працівників щодо наявних вакансій, а також навчають їх 

для подальшого просування по службі. 

Для зовнішньої системи набору персоналу характерні: публікація 

оголошень через пресу, телебачення, спеціальні інтернет-сайти для пошуку 

роботи, а також система контрактів банків з вищими навчальними закладами.  
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Рекрутинг - це метод, який є яскравим прикладом зовнішньої системи 

підбору персоналу, головною метою якого є поглиблений пошук. Підбір 

кандидатів здійснюється через публікацію оголошень на інтернет-сайтах 

(наприклад, АТ «Ощадбанк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Укрсоцбанк»), а 

також на власних сайтах (ПАТ «Приватбанк»). За допомогою цього методу 

обирають найкращих кандидатів, враховуючи ділові та особистісні якості 

характеру кожного з кандидатів. Але ризик потрапляння спеціаліста, що не 

виправдає покладених на нього сподівань досить високий (за деякими 

оцінками може сягати до 60%). [1]. 

У сучасному середовищі банки надають перевагу претендентам, що 

мають вищу спеціалізовану освіту. Визначення професійних, моральних, 

ділових якостей здійснюється службами управління персоналом на основі 

аналізу резюме, співбесід, тестування, перевірки інформації про особу. 

Суттєве вирішення цієї проблеми можливе за рахунок співпраці з вищими 

навчальними закладами у сфері підготовки і працевлаштування спеціалістів. 

Банки, з одного боку, беруть участь в розробці навчальних планів, навчальних 

програм, тим самим визначаючи необхідні компетенції, якими повинні 

оволодіти їх майбутні працівники, а з іншого, сприяють практичному 

оволодінню необхідними навичками, корпоративною культурою та 

працевлаштуванню студентів. Прикладом такої співпраці банків та ВИШів є 

угоди, укладені між найбільшим спеціалізованим закладом у сфері підготовки 

банківських спеціалістів, ДВНЗ «Університет банківської справи», та рядом 

вітчизняних банків.  

Згідно таких угод, банки беруть на себе зобов’язання забезпечувати 

стажування студентів, організацію виробничої, навчальної чи переддипломної 

практики, а також пріоритетне зарахування випускників Університету в 

кадровий резерв. Це дозволяє банкам «вирощувати» необхідних їм 

спеціалістів зі студентської лави, а студенти отримують практичні навички та 

гарантоване робоче місце після закінчення ВИШу, за спеціальністю, в 

банківській системі. 

Значною мірою це сприяє вирішенню такої гострої соціально-

економічної проблеми сьогодення як безробіття серед молоді, яка як правило, 

відчуває труднощі з працевлаштуванням, через відсутність досвіду роботи, а 

відтак змушена або працювати не за спеціальністю, або емігрувати за кордон. 

Крім того, для набору персоналу банкам України слід ширше 

використовувати такі нетрадиційні методи, як просування HR-бренду шляхом 

участі у конференціях, HR-заходах, самітах, форумах. Це робить організацію 

відомою на ринку праці, створює належний рівень довіри претендентів до неї, 

лояльність та бажання працювати.  

Таким чином, результати діяльності вітчизняних банківських установ в 

умовах конкурентного середовища прямо залежать від ефективного набору 

персоналу. Це можливо за рахунок використання передових методик, що 

дозволяють найбільш комплексно оцінити претендента і сформувати 
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відповідно якісний рівень кадрового складу банківської установи та співпраці 

з навчальними закладами, що готують спеціалістів для фінансової сфери.  
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Одним із важливих завдань державної регуляційної діяльності на 

сучасному етапі розвитку економічних відносин є забезпечення фінансової 

стабільності на основі розробки та реалізації макропруденційної політики. У 

цій площині головна увага фокусується на діяльності банківських інституцій, 

які мають значний вплив на функціонування фінансової системи.  

Серед множини запропонованих на міжнародному рівні регуляційних 

інструментів найбільш поширеним щодо використання є антициклічний 

буфер капіталу. Впровадження норм щодо антициклічного буферу має 

дуалістичну ціль: макропруденційну (підтримка фінансової стабільності) і 

мікропруденційну (підвищення фінансової стійкості індивідуальних 

банківських інституцій). Головною ж мотивацією розробки цього інструменту 

є досягнення проміжної цілі макропруденційної політики щодо згладжування 

боргових циклів у розвитку фінансової системи, які є ендогенними джерелами 

виникнення фінансової нестабільності. 

Ще в 2002 р. у дослідженні К. Боріо (Borio) і Ф. Лоув (Lowe) [2] 

показано, що значне зростання кредиту та цін активів збільшує ймовірність 

порушення фінансової стабільності та обґрунтовано прийнятність 

використання кредитного гепу в якості сигнального індикатора. У 2010 році 

Банк міжнародних розрахунків опублікував керівництво для національних 

регуляторних органів щодо використання антициклічного буферу [1], 

впровадження якого є дискреційним на основі сигналів кредитного гепу. 

Активація буферу передбачає встановлення його розміру від 0,25% до 2,5% у 

залежності від розміру кредитного гепу.  

Кредитний геп визначається як різниця між значенням показника 

кредит/ВВП і значенням його довгострокового тренду, розрахованого на 

підставі фільтру Ходріка-Прескотта (Hodrick-Prescott) зі згладжувальним 

параметром (λ) на рівні 400000.  

При розрахунку показника кредит/ВВП використовується sensu largo 

визначення кредиту, яке охоплює як кредити надані банками та іншими 
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фінансово-кредитними інституціями фірмам і домогосподарствам, так і 

емітовані боргові цінні папери (включаючи інструменти, випущені в процесі 

сек’юритизації активів). 

Рекомендованою нижньою та верхньою границями активації буфера є 

відповідно 2% і 10% відхилення від довгострокового тренду. Так, якщо 

кредитний геп перевищує 2%, то це є сигналом для прийняття рішення щодо 

встановлення рівня буфера у розмірі 0,25% активів банку, зважених на ризик, 

при перевищенні кредитним гепом значення 10% доцільно підняти розмір 

антициклічного буферу до максимального рівня 2,5% активів. 

Пропозиції щодо впровадження цього макропруденційного інструмента 

були включені в Базель ІІІ і на рівні ЄС впроваджені в директиву CRD IV у 

2013 році. У деяких країнах ЄС використання макропруденційних 

інструментів врегульовано окремими нормативно-правовими актами. Так, у 

Польщі в 2015 році прийнято профільний закон «Про макропруденційний 

нагляд за фінансовою системою і кризисне управління у фінансовій системі», 

в якому окремий розділ присвячено використанню антициклічного буфера. 

Зокрема Комітет фінансової стабільності щоквартально публікує інформацію 

про розмір кредитного гепу і при досягненні рівня активації буфера, рішення 

про його розмір приймає Міністр фінансів. В окремих випадках передбачена 

можливість встановлення рівня антициклічного буфера і на рівні більше 2,5% 

активів банків, зважених на ризик.  

На даний час серед країн зони євро Словаччина в кінці липня 2016 р. 

прийняла рішення про встановлення рівня антициклічного буфера на рівні 

0,5%, який буде на цьому рівні до травня 2018 р. Серед інших країн Європи з 

19.03.2017 р. встановлено 2% буфер для банків у Швеції, з 30.06.2016 р. діє 

норма щодо 1,5% буферу в Норвегії (з 31.12.2017 р. зросте до 2%), з 

27.06.2018 р. буде 0,5% буфер у Великобританії [3].  

Серед 44-х країн, щодо яких Банк міжнародних розрахунків розраховує 

кредитний геп, наприкінці 2007 року, коли розпочиналася світова фінансова 

криза, багато країн мали високий рівень кредитного гепу (рис. 1), що надалі 

відобразилося на рівні фінансових турбуленцій у цих країнах (наприклад, 

Ірландія – 46,4%, Іспанія – 38,1%). 

За станом на І квартал 2017 року (рис. 2) у 16-ти країнах кредитний геп 

вище 2%. У 4-х країнах (Китай з Гонг Конгом, Чилі, Канада, Сінгапур) 

кредитний геп перевищує 10%, що свідчить про кредитний бум у цих країнах, 

який може бути причиною майбутніх фінансових потрясінь. У Гонг Конзі з 

01.01.2017 року встановлено 1,25% буфер капіталу для банків. 

В Україні за станом на жовтень 2017 року в нормативно-правових актах 

не має норм щодо процедур формування банками антициклічного буферу. 

Зважаючи на існуючі проблеми з капіталізацією вітчизняної банківської 

системи, відповідні вимоги щодо такого типу буферу капіталу є 

перспективним інструментом макропруденційної політики, який доцільно 
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впровадити після досягнення прийнятного рівня капіталізації банків, який би 

дозволив імплементувати норми Базель ІІІ. 

 
Рис. 1 Кредитний геп у вибраних країнах світу за станом на ІV квартал 2007 р. 
Джерело: Побудовано автором за даними [4]. 

 

 
Рис. 2 Кредитний геп у вибраних країнах світу станом на І квартал 2017 р. 

Джерело: Побудовано автором за даними [4]. 

 

Однак для забезпечення стабільності функціонування фінансової 

системи Національний банк України повинен здійснювати моніторинг 

кредитного розвитку на основі моніторингу кредитного гепу у вітчизняній 

економіці, і при ідентифікації його значного зростання (у відповідності до 

методики Банку міжнародних розрахунків) прийняти рішення про підвищення 

капіталізації банків на основі відповідних буферів. 
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В умовах нестабільності розвитку економіки України та її банківського 

сектору, посилення конкуренції на ринку ресурсів, підвищення вимог до 

капіталу банків і до якості активних операцій, постійного зменшення кількості 

банків, важливу роль в управлінні банками відводиться розробці та реалізації 

конкурентних стратегій. Вони повинні бути орієнтовані на формування 

конкурентних переваг, методів та засобів ведення конкурентної боротьби, які 

дозволили б банкам ефективно функціонувати на ринку.  

Стратегію банку можна визначити як програму дій, спрямованих на 

формування й утримання довгострокових конкурентних переваг на ринку 

банківських продуктів і послуг; стратегія повинна відображати кількісні цілі 

розвитку банку й ті якісні внутрішні зміни в банку, які повинні відбутися для 

підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Програма дій банку, що 

відображає його націленість на підвищення конкурентоспроможності в 

довгостроковій перспективі, і є ефективною стратегією банку.  

Основною умовою розробки ефективної конкурентної стратегії банку є 

необхідність її побудови на теоретичних засадах стратегічного управління, яке 

варто розглядати як динамічну сукупність п’яти взаємозалежних процесів: 

аналізу середовища; визначення місії й цілей; вибору стратегії; виконання 

стратегії та оцінки й контролю її виконання.  

Послідовність виконання зазначених п’яти процесів логічно продовжує 

один одного. Однак існує стійкий зворотний зв’язок і, відповідно, зворотний 

вплив кожного процесу на інші й на всю їхню сукупність. Це є важливою 

особливістю системи стратегічного управління, структуру якої необхідно 

використовувати при виконанні завдання побудови конкурентної стратегії 

банку. Автори «Современного экономического словаря» за редакцією 

Б. Райзберга відзначають, що, елементи, об’єднуючись у систему, сприяють 

появі певного синергетичного ефекту, який залежить від раціонального 

взаємозв’язку при їх спільній дії. При узгодженні елементів системи 

загальний результат, як правило, перевершує суму результатів дії окремих 

частин [1, с.128]. При цьому підвищується результативність діяльності банку 
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за рахунок більш повного використання банківських ресурсів, що 

обумовлюється вибором ефективної конкурентної стратегії. У противному 

випадку ефект від взаємодії не буде позитивним, а в деяких випадках, може 

носити і негативний характер. Отже, раціонально сформована конкурентна 

стратегія впливає на розвиток банку у двох основних напрямках: визначення 

конкретних стратегічних альтернатив та отримання синергетичного ефекту від 

досягнення завдань підвищення конкурентоспроможності банку як 

характеристики цілісності його як системи.  

Стратегічне управління спрямоване на прогнозування перспектив 

розвитку банку з урахуванням невизначеності зовнішнього середовища, та 

охоплює весь комплекс функціональних обов’язків персоналу банку і 

реалізується в його організаційній структурі. Тому, раціональним для 

формалізації конкурентної стратегії є використання збалансованої системи 

показників (Balanced Scorecard, BSC), яка дозволяє поєднати стратегічні цілі 

банку з бізнес-процесами та інтересами працівників на кожному рівні 

управління, а також здійснювати контроль за реалізацією обраної 

конкурентної стратегії [2, с.123] (рис. 1) 

 

ФОРМАЛІЗОВАНА СТРАТЕГІЯ 

   

 «Фінанси» Визначення фінансових показників, що 

задовольняють очікування акціонерів від 

підвищення конкурентоспроможності банку 
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«Клієнти» Визначення клієнтських потреб, 

задоволення яких у інноваційних продуктах 

дозволять досягти фінансових показників 

 

«Бізнес-процеси» Оптимізація «бізнес-процесів» 

для активізації процесів формування конкурентних 

переваг  

 

«Персонал та технології» Вимоги щодо технологій 

та компетенції персоналу для досягнення цілей 

конкурентних переваг 

Рис. 1 Формалізація завдань конкурентної стратегії на засадах системи 

збалансованих показників 

 

На рис. 1 видно, що запропонована формалізація конкурентної стратегії 

на засадах системи збалансованих показників Д. Нортона та Р. Каплана може 

сприяти формуванню конкурентної стратегії на різних рівнях управління 

діяльністю банку.  
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Стратегія підвищення конкурентоспроможності ґрунтується на 

комплексі стратегій конкуренції, за допомогою яких керівництво банку 

сподівається забезпечити підвищення його конкурентоспроможності на ринку 

та охоплює діяльність всіх його основних підрозділів. Існує велика кількість 

конкурентних стратегій банків на фінансовому ринку (табл. 1).  

Дані наведеної таблиці свідчать, що конкурентні стратегії можуть бути 

класифіковано за такими критеріями: базові та стратегії, що сприяють 

досягненню конкурентних переваг, стратегії, що обумовлені конкурентною 

позицією банку (лідер ринку, стратегія банку-претендента, стратегія банку-

послідовника, стратегія обслуговування ринкової ніші).  

Таблиця 1  

Класифікація конкурентних стратегій банку 

Класифікаційна ознака  Типи стратегій 

Базові стратегії  Лідерство у витратах; широка цінова та продуктова 

диференціація банківських продуктів; стратегія 

оптимальних витрат; сфокусована стратегія на основі 

цінової диференціації; сфокусована стратегія на 

основі низьких витрат  

Стратегії, що сприяють 

досягненню конкурентних переваг  

Широка цінова та продуктова диференціація; 

концентрація на ринковій ніші; лідерство по 

витратах; творчі наступальні стратегії: наступ на 

сильні сторони банку-суперника й спроба 

перевершити їх; наступ на слабкі сторони банків-

конкурентів  

Стратегії, що обумовлені конкурентною позицією банку: 

Лідер ринку Агресивна наступальна стратегія, заснована на 

ціновій та продуктовій диференціації ; активна 

позиція на ринку банківських продуктів, мобільні 

зміни елементів комплексу маркетингу 

Стратегія банку-претендента Наступальні стратегії: атака на слабкі позиції банку-

конкурента й спроба перевершити їх 

Стратегія банку-послідовника Стратегія вакантної ніші; спеціалізації на окремих 

продуктах; стратегія оптимальних витрат; стратегія 

проходження за лідером; стратегія формування 

індивідуального іміджу 

Стратегія обслуговування ринкової 

ніші 

Вертикальна спеціалізація; географічна спеціалізація; 

спеціалізація на типах клієнтів; спеціалізація на типах 

продуктів; спеціалізація на ціновому рівні  

Джерело: побудовано автором на основі [3, с.91; 4, с.79; 5, с.119]  

 

На наш погляд, при розробці стратегії підвищення 

конкурентоспроможності банку необхідно персоніфіковано формувати місії 

для ключових функціональних відділів і підрозділів, що забезпечують 

ефективне виконання завдань стратегії.  
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Враховуючи високий рівень фінансової інтеграції та фінансової 

конвергенції на національних та міжнародних фінансових ринках, велика 

робота міжнародної спільності спрямована на уніфікацію принципів 

фінансового нагляду у різних країнах. Так, для банківського сектору 

Базельським комітетом (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) 

розроблено Основні принципи ефективного банківського нагляду (Core 

Principles for Effective Banking Supervision, BCPs), Міжнародною асоціацією 

органів страхового нагляду (International Association of Insurance Supervisors, 

IAIS) – Ключові принципи страхування (Insurance Core Principles, ICPs), 

Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (International Organization 

of Securities Commissions, IOSCO) – Цілі та принципи регулювання цінних 

паперів (Objectives and Principles of Securities Regulation). 

На відміну, від вітчизняної практики реалізації фінансової політки, коли 

законодавчо визначені принципи являють собою або ж важливе, суттєве, 

неодмінне твердження, спосіб створення чи функціонування чогось, 

теоретичні засади чи правила, у міжнародних нормативно-правових 

документах, які встановлюють відповідні принципи фінансового нагляду, 

визначено порядок оцінювання дотримання цих принципів за чіткими 

критеріями. Принципи нагляду, визначені міжнародними організаціями, 

являють собою основу й підґрунтя формування й забезпечення ефективності 

національних систем нагляду за діяльністю фінансових посередників та 

досягнення базового рівня надійної практики фінансового нагляду. 
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Міжнародні принципи фінансового нагляду розроблені таким чином, що 

можуть бути впроваджені за різних моделей інституційної організації 

фінансового нагляду – секторної, двох вершин чи мегарегулятора. 

Перша редакція Основних принципів ефективного банківського нагляду 

з’явилася у 1997 р., відповідно до якої принципи повинні були стати 

орієнтирами для оцінювання країнами якості їхніх наглядових систем та 

визначення майбутніх заходів щодо розбудови фінансового нагляду. Основні 

принципи ефективного фінансового нагляду переглядалися двічі: у 2006 р. та 

2011 р. у зв’язку із необхідністю посилення наглядової практики у 

банківському секторі [1]. Ключові принципи страхування були ухвалені у 

жовтні 2011 р., з тих пір змін вносилися восени 2012, 2013 і 2015 рр. Ключові 

принципи страхування являють собою рамкову програму нагляду за сектором 

страхування, прийняту в усьому світі. Як зазначається у вступній частині 

Ключових принципів страхування, раціонально організована система 

фінансового нагляду є необхідною умовою забезпечення функціонування 

справедливого, безпечного і стабільного сектора страхування та підтримки 

стійкості фінансової системи [2]. Цілі та принципи регулювання цінних 

паперів покликані при впровадженні у наглядову практику забезпечити захист 

інвесторів, функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку 

та зниження системного ризику [3]. 

Для 29 чинних принципів ефективного банківського нагляду 

Базельським комітетом встановлено основні критерії, що свідчать про їх 

дотримання, а для деяких – додаткові [1]. Основоположний документ 

Міжнародної асоціації органів страхового нагляду передбачає, що оцінювання 

відповідності наглядової практики принципам відбувається на основі 

застосування стандартів для кожного принципу [2]. Підхід Міжнародною 

організацією комісій з цінних паперів базується на визначення базових 

аспектів впровадження та ключових питань, від особливостей відповідей на 

які і залежить оцінка дотримання кожного з 38 принципів [4]. 

Переведення отриманих оцінок дотримання принципів в бали і 

використання формули середньої арифметичної зваженої може стати 

підґрунтям узагальненого оцінювання впровадження міжнародних принципів 

у банківський нагляд у різних країнах та обчислення відповідних індексів. 

Як засвідчили середні оцінки дотримання міжнародних принципів 

фінансового нагляду BCPs, ICP та IOSCO в низці країн за 2014-2017 рр., то 

найвищий рівень впровадження Основних принципів ефективного 

банківського нагляду – індекс впровадження в середньому складає 0,83, 

впровадження Ключових принципів страхування та регулювання цінних 

паперів є дещо нижчим: індекси впровадження на рівні 0,76 і 0,75 відповідно. 

Найбільш високий рівень дотримання спостерігається за такими 

Основними принципами ефективного банківського нагляду – «Співпраця та 

спільна робота», «Дозволені види діяльності», «Ринковий ризик» та «Ризик 

відсоткової ставки у банківському портфелі». Виходячи із середніх оцінок, в 
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цілому так чи інакше, але абсолютно усі принципи ефективного банківського 

нагляду переважно впроваджені у практику фінансового нагляду 

досліджуваних країн. Водночас 6 із 29 принципів мають бальну оцінку 

впровадження, нижчу за 0,75. До них відносяться «Незалежність, підзвітність, 

ресурси та правовий захист органів нагляду», «Корпоративне управління», 

«Процес управління ризиками», «Операції з пов’язаними особами», 

«Фінансова звітність та зовнішній аудит» та «Зловживання фінансовими 

послугами». Серед вищезазначених принципів найбільші проблеми 

спостерігаються із незалежністю і підзвітністю незалежних органів, адже на 

сьогоднішній день на перший план виходить не вирішення проблеми 

формування оптимальної структури органів фінансового нагляду, а 

забезпечення їх інституційної, операційної та фінансової незалежності та 

використання ефективних механізмів їхньої підзвітності. Серед усіх 

досліджуваних країн цей принцип тільки у США отримав оцінку «Відповідає 

(Compliant, С)». 

Найвищий рівень впровадження Ключових принципів страхування 

спостерігається у досліджуваних країнах щодо принципів «Обмін 

інформацією та вимоги щодо конфіденційності», «Ліцензування», «Зміни в 

управлінні і передача портфелів», «Превентивні і коригувальні заходи», 

«Приведення в дію коригувальних заходів», «Протидія шахрайству в 

страхуванні» та «Співпраця і координація наглядових органів». 

Аналіз дотримання принципів регулювання цінних паперів IOSCO в 

досліджуваних країнах засвідчив, що найкращий рівень дотримання 

спостерігається за наступними принципами: «Регулятор повинен 

забезпечувати чіткий та послідовний процес регулювання»; «Регулятор 

повинен мати всеохоплюючі повноваження щодо правозастосування»; 

«Регулятор повинен мати повноваження отримувати як відкриту, так і 

неоприлюднену інформацію стосовно діяльності національних та іноземних 

партнерів»; «Регулятори повинні встановлювати механізми обміну 

інформацією, в яких вони встановлюватимуть, коли та як вони 

обмінюватимуться оприлюдненою та неоприлюдненою інформацією з 

національними та іноземними партнерами»; «Регуляторна система повинна 

дозволяти надання допомоги іноземним регуляторам, які потребують її при 

виконанні своїх функцій та обов’язків»; «Ставлення до власників цінних 

паперів компанії повинно бути справедливим та рівноправним» та ін. 

Оцінювання відповідності фінансового нагляду країни міжнародним 

принципам на основі запропонованого науково-методичного підходу 

дозволить оцінювати динаміку розбудови і покращення фінансового нагляду в 

цілому, так і у різних сегментах фінансового сектору, а також чітко 

ідентифікувати ключові напрями подальшого розвитку фінансового нагляду. 
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Забезпечення фінансової безпеки банку є безперервним і складним 

процесом. Мета забезпечення фінансової безпеки банку – на основі постійного 

ретельного аналізу фінансової діяльності банку та прогнозування його 

фінансових станів своєчасно виявляти передумови виникнення критичних 

ситуацій для прийняття управлінських рішень щодо їх ліквідації або 

мінімізації. 

Щоб сформувати ефективний механізм забезпечення фінансової безпеки 

банків, потрібно чітко розуміти сутність поняття «механізм забезпечення 

безпеки» та проаналізувати головні підходи.  

У першу чергу звернемо увагу, що механізм забезпечення безпеки банку 

є системою взаємопов’язаних елементів, що регулюють процес розробки і 

реалізації управлінських рішень із забезпечення безпеки банку. 

Розглядаючи забезпечення фінансової безпеки банків, слід зазначити, 

що під цим поняттям традиційно розуміють застосування комплексу методів і 

заходів, що забезпечують захист банківської установи від негативного впливу 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Разом з тим у науковій літературі набули поширення різні дефініції 

механізму забезпечення фінансової безпеки банків. 

Сніщенко Р.Г. трактує механізм забезпечення безпеки банку як 

сукупність процесів та станів системи фінансової безпеки банку щодо 

реалізації етапів її формування на основі використання низки методів, засобів 

і інструментів [1, с.137]. На нашу думку, твердження про те, що механізм – 

сукупність станів і процесів є дещо не коректним, оскільки під механізмом 

(від грецького μηχανή mechané — машина) класично розглядається: 

1) пристрій (сукупність рухомих ланок або деталей), що передає чи 

перетворює (відтворює) рух [2]; 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

191 

 

2) внутрішній устрій, система функціонування чого-небудь, апарат будь-

якого виду діяльності [3]; 

3) сукупність процесів, прийомів, методів, підходів. Здійснення певних 

дій задля досягнення мети. [4, с. 185]. 

Вважаємо, що за основу визначення поняття механізм забезпечення 

безпеки банку слід брати підходи та концепції, які уже знайшли своє 

застосування при формуванні дефініції механізм. 

Механізму забезпечення фінансової безпеки банку разом із 

специфічними ознаками притаманні ті ж самі ознаки, що і будь якому 

механізму. По-перше, механізм забезпечення фінансової безпеки банку має 

чітко визначену мету. По-друге, виконання будь-якої функції завжди вимагає 

певної послідовності дій, динамічного протікання процесів. По-третє, 

механізм  забезпечення фінансової безпеки банку передбачає 

цілеспрямований однобічний вплив з чітко визначеним вектором впливу. По-

четверте, сама побудова механізму забезпечення фінансової безпеки банку 

носить структурно-функціональний характер. 

З урахуванням вищезазначеного, Левицький В.В. дає таке визначення 

механізму забезпечення безпеки банку: це сукупність фінансово-економічних, 

фінансово-мотиваційних, фінансово-організаційних та фінансово-правових 

процедур прийняття управлінських рішень щодо забезпечення захисту 

фінансових інтересів банку, які дають змогу узгоджувати інтереси 

взаємодіючих сторін, об’єктів і суб’єктів управління й спрямовані на 

своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз [5, 

с.91].  

Таким чином, сутність механізму забезпечення фінансової безпеки 

банку знаходить різне відображення у поглядах вчених. На основі 

узагальнення вищезазначених підходів вважаємо, що під механізмом 

забезпечення безпеки банку слід розуміти системну сукупність організаційної 

структури, методів, технологій та інструментів, завдяки яким забезпечуються 

найвищі результати фінансової діяльності банку та мінімізація впливу загроз в 

процесі досягнення фінансових інтересів як в короткостроковому, так й у 

довгостроковому періоді. 

Суть механізму забезпечення фінансової безпеки розкривається через 

функції, які він виконує. На нашу думку, функціонування механізму 

забезпечення фінансової безпеки банків має бути орієнтовано на виконання 

таких функцій, як: інформаційна, попереджувальна, прогностична, 

регулювальна, захисна, контрольна. 

Сутність інформаційної функції полягає в постійному інформуванні 

суб’єктів фінансової безпеки про реальні та потенційні загрози. 

Попереджувальна функція пов’язана з використанням комплексу заходів, 

спрямованих на недопущення або зменшення фінансових втрат, спрямованих 

на попередження настання потенційних загроз для банку. Прогностична 

функція механізму виявляється у розробці наукових основ передбачення 
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перспектив економічного розвитку в майбутньому. Регулювальна функція 

передбачає розробку та практичну реалізацію заходів, спрямованих на захист 

від загроз . Захисна функція механізму зводиться до гарантування внутрішньої 

та зовнішньої фінансової безпеки. Контрольна функція механізму 

проявляється в контролі суб’єктів фінансової безпеки банку за правильністю 

застосування фінансових методів та важелів у конкретній ситуації, пов’язаній 

із запобіганням потенційним загрозам.  

Механізм забезпечення фінансової безпеки банків складається з таких 

частин: 

1) цільова частина – сукупність усіх цілей, на реалізацію яких спрямована 

діяльність із забезпечення безпеки;  

2) функціональна частина – види управлінської діяльності, необхідні для 

виконання функцій механізму. 

3) методологічна частина – ті методи, які використовуються при виконанні 

всіх видів управлінської діяльності, тобто забезпечують виконання 

функціональної частини. 

4) інструментальна частина – управлінські рішення, повноваження, засоби 

впливу на об’єкт механізму забезпечення безпеки банку; 

5) технологічна частина – технологія підготовки прийняття і виконання 

управлінських рішень. 

Необхідним є розгляд структурних компонентів, що належать до складу 

механізму забезпечення соціальної безпеки. На нашу думку, у складі 

механізму забезпечення фінансової безпеки банку слід виділити такі 

елементи: об’єкт, суб’єкти, методи та інструменти забезпечення, а також 

підсистема підтримки. На думку Єрмошенка М.М. до складу механізму 

управління фінансовою безпекою входять: економічні закономірності, цілі та 

задачі управління, організаційна структура, принципи управління, методи 

управління, кадри управління, техніка та технологія управління, критерії 

оцінки ефективності системи управління. 

Дія механізму забезпечення фінансової безпеки ґрунтується на певних 

принципах. Зокрема, забезпечення фінансової безпеки банку базується на 

таких принципах: 1) мінливості; 2) об’єктивності; 3) обачності; 4) 

безперервності й оперативності; 5) конфіденційності; 6) комплексності та 

системності; 7) явності в інтерпретації результатів; 8) альтернативності 

варіантів розвитку; 9) дотримання компромісу між ступенем ризику і 

очікуваними результатами, або принцип виправданого ризику.  

Отже, механізм забезпечення безпеки банку є складним і системним 

утворенням, що органічно поєднує в собі рані складові елементи. Наведені 

вище підходи до його визначення та думки науковців щодо зазначеної 

проблеми не вичерпують усіх можливих поглядів, але визначають основні 

підходи до розкриття та вирішення цієї проблематики. 
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Моніторинг в сучасних умовах виступає як метод вивчення і аналізу 

соціально-економічних ситуацій, спосіб здійснення організованого 

системного спостереження за ходом та якісними змінами досліджуваних 

об’єктів, є універсальним інструментом стратегічного управління і може 

використовуватися по відношенню до різних сфер суспільної діяльності. 

Теоретичні та методичні підходи щодо використання моніторингу у 

банківській сфері також знайшли своє відображення у достатньо великій 

кількості наукових робіт таких вітчизняних дослідників як: Г.М. Азаренкова, 

І.О. Бланк, В.Я. Вовк, Л.О. Гаряга, О.Г. Головко, В.О. Зінченко, 

О.А. Кириченко, В.В. Коваленко, А.В. Лазня, В.І. Міщенко, Л.О. Примостка, 

М.В. Суганяка та ін. Проте, малодослідженими залишаються питання 

моніторингу фінансової стабільності банківської системи, що зумовлює 

актуальність дослідження та поглиблення відповідних аспектів. До того ж 

важливо зауважити, що існуючі наукові доробки у даному напрямі 

потребують удосконалення в контексті врахування особливостей 

функціонування банківської системи як складного системного утворення, 

властивості якого є відмінними від властивостей його структурних елементів. 

Виходячи з цього, моніторинг фінансової стабільності банківської системи 

пропонується здійснювати на двох рівнях: фінансової стабільності банківської 

системи з урахуванням її властивості емерджентності (макро рівень) та 

фінансової стабільності банків (мікро рівень). 

Зміст та результати запропонованих етапів моніторингу фінансової 

стабільності банківської системи подано в табл. 1.  
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Таблиця 1 

Послідовність та результати реалізації запропонованих етапів моніторингу 

фінансової стабільності банківської системи 

 

 

метод логічного 
узагальнення, 
метод каноніч-
них кореляцій 

Результати 

1. Формування аналітичного підґрунтя моніторингу фінансової стабільності банківської системи 

метод 
порівнянь, 

метод побудови 
інтервальних 

шкал за 
правилом 

«трьох сигм» 

багатовимірний 

регресійний 

аналіз 

 

розрахунок 

коефіцієнтів 

еластичності 

 

Визначено зміни (відхилення) рівня фінансової 

стабільності банківської системи 

3.1.Визначення наближення значень 

показників оцінки фінансової стабільності 

банківської системи до критичного рівня  

 

1.1.Розрахунок показників оцінки 

фінансової стабільності банківської 

системи з позиції властивості 

емерджентності (макро рівень) 

Завдання Методи 

коефіцієнтний 

аналіз, метод 

ентропії, метод 

«золотого 

перетину» 

Отримано показники оцінки інтенсивності 
кредитно-фінансової взаємодії на міжбанківському 
ринку, ефективності реалізацій функцій банківської 
системи, структурних змін і фінансових 
диспропорцій, діяльності системних банків. 
Визначено рівень фінансової стабільності 
банківської системи 

коефіцієнтний 

аналіз, метод 

таксономії, 

метод 

«золотого 

перетину» 

 

 

Отримано показники експрес-оцінки фінансової 

стабільності банків. Здійснено інтегральну оцінку 

фінансової стабільності банків та проведено їх 

групування за рівнем фінансової стабільності 

(високим, середнім, низьким). Визначено фінансово 

уразливі банки. 

1.3. Розрахунок показників  експрес-оціни 

фінансової стабільності банків (мікро 

рівень) 

1.4. Проведення інтегральної експрес-
оцінки фінансової стабільності банків; 
групування банків за рівнем фінансової 
стабільності  

3. Співставлення часткових показників оцінки фінансової стабільності на макро- та мікро- рівнях із 

критичними значеннями у поточному періоді 
 

2.1.Співставлення фактичного рівня 
фінансової стабільності банківської 
системи із даними попередніх періодів 

 

метод 

порівнянь 

3.2. Визначення наближення значень 

показників оцінки фінансової стабільності 

окремих банків до критичного рівня  

1.2. Визначення кількісного й якісного 

рівнів фінансової стабільності банківської 

системи  

2. Співставлення результатів інтегральної оцінки фінансової стабільності на макро та мікро рівнях у поточному 
періоді із попередніми даними 

 

2.2.Співставлення результатів розподілу 
банків за групами фінансової стабільності 
із даними попередніх років 

Визначено зміни (відхилення) частки банків із 

низьким рівнем фінансової стабільності 

Виявлено кризові явища у банківській системі 

Ідентифіковано фінансові параметри діяльності 
окремих банків, що погіршують їх загальний 
фінансовий стан та у майбутньому можуть 
призвести до ліквідації 

4. Визначення причин зміни показників оцінки фінансової стабільності банківської системи 
4.1. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків 
між групами індикаторів оцінки 
фінансової стабільності банківської 
системи   

4.2. Аналіз впливу інструментів 
банківського регулювання на загальний р-нь 
фінансової стабільності банківської системи   

Уточнено перелік факторів, що зумовили 

негативну зміну окремих груп показників оцінки 

фінансової стабільності банківської системи 

 
Визначено дієві щодо забезпечення фінансової 

стабільності  банківської системи інструменти 

банківського регулювання  

 5. Обґрунтування напрямів забезпечення фінансової стабільності банківської системи  

6. Виявлення перспектив щодо зміни рівня фінансової стабільності банківської системи та окремих банків 

6.1. Аналіз зміни параметрів, що 

характеризують інструменти банківського 

регулювання 

Виявлено перспективи щодо зміни загального 
рівня фінансової стабільності банківської системи 
з урахуванням її чутливості до дієвості 
інструментів банківського регулювання 

 6.2. Аналіз тенденцій наближення банків 

за рівнями їх фінансової стабільності 

метод-

конвергентно-

дивергентного 

аналізу 

 

Визначено прогнозні рівні фінансової стабільності 

банків. Сформовано перелік банків, для яких 

прогнозується низький рівень фінансової 

стабільності. 
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Необхідно звернути увагу, що використання окремих наукових методів, 

що передбачено 3-6 етапами (зокрема, методу побудови інтервальних шкал за 

правилом «трьох сигм», методу канонічних кореляцій, багатовимірного 

регресійного аналізу та коефіцієнтів еластичності), передбачено лише на 

першій ітерації відповідного безперервного процесу. До того ж саме ці етапи 

й відрізняють пропозиції автора від існуючих напрацювань з питань 

моніторингу фінансової стабільності банківської системи. Це пов’язано з тим, 

що збір інформації для проведення моніторингу, а також оцінки фінансової 

стабільності і порівняння результатів проведеної оцінки, хоч і є найбільш 

тривалими за часовим критерієм етапами, але знаходять своє відображення 

практично в усіх підходах з відповідного питання. Так, необхідність реалізації 

третього етапу моніторингу фінансової стабільності банківської системи, що 

передбачає співставлення часткових показників оцінки фінансової 

стабільності на макро та мікро рівнях із критичними значеннями у поточному 

періоді, пояснюється тим, що фінансова стабільність і криза є діаметрально 

протилежними станами системи. Тому, виявлення та подолання кризових 

явищ і процесів у банківській системі та у фінансовій діяльності окремих 

банків є необхідною передумовою забезпечення фінансової стабільності 

банківської системи країни. 

Не зважаючи на те, що деякі з вітчизняних науковців також акцентують 

увагу на необхідності виявлення факторів, що можуть призвести до 

дестабілізації стану банківської системи, відмінність відповідного етапу 

моніторингу фінансової стабільності полягає в обґрунтуванні порогових 

значень індикаторів її оцінки. Для цього пропонується: здійснити шкалювання 

часткових показників оцінки фінансової стабільності банківської системи та 

фінансової стабільності банків; провести співвідношення розрахункових 

значень індикаторів із високим, середнім та низьким рівнями; інтервал шкали, 

що відповідає низькому рівню кожного із аналізованих індикаторів, брати за 

основу для визначення їх критичних (порогових) значень.  

На четвертому етапі моніторингу фінансової стабільності банківської 

системи передбачається визначення причин зміни показників її оцінки. 

Особливістю реалізації відповідного етапу є врахування причинно-

наслідкових зв’язків між групами індикаторів оцінки фінансової стабільності 

банківської системи та впливу інструментів банківського регулювання на її 

загальний рівень. Результатом реалізації зазначених підетапів є: уточнення 

переліку факторів, що зумовили негативну зміну окремих груп показників 

оцінки фінансової стабільності банківської системи у поточному році у 

порівнянні з попереднім періодом; визначення дієвих щодо забезпечення 

фінансової стабільності банківської системи інструментів банківського 

регулювання. Відповідно до логіки проведення моніторингу фінансової 

стабільності банківської системи на п’ятому етапі узагальнюються результати 

попередніх етапів та формуються загальні рекомендації щодо забезпечення 

фінансової стабільності банківської системи. При цьому результати 
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визначення перспектив щодо зміни рівня фінансової стабільності банківської 

системи та рівнів фінансової стабільності банків (6-й етап моніторингу) також 

дозволяють конкретизувати подальші дії щодо забезпечення фінансової 

стабільності банківської системи та уникнення диспропорцій у банківському 

секторі, що можуть бути зумовлені погіршенням показників діяльності 

найбільш фінансово уразливих банків. Іншими словами, аналіз зміни 

параметрів інструментів банківського регулювання, до варіації яких є 

найбільш чутливим рівень фінансової стабільності банківської системи, та 

виявлення конвергентно-дивергентних тенденцій наближення банків за 

рівнями їх фінансової стабільності дозволяють: розробляти прогнози щодо 

розвитку банківської системи та банків у найближчій перспективі; 

обґрунтовувати коригувальні заходи щодо здійснення банківського 

регулювання; визначати банки, для яких прогнозується низький рівень 

фінансової стабільності та є необхідним посилений контроль за їх діяльністю 

з боку НБУ. 

Підсумовуючи необхідно зробити висновок, що використання 

запропонованих пропозицій відносно реалізації етапів моніторингу фінансової 

стабільності банківської системи дозволить розробити обґрунтовані заходи з її  

забезпечення та абсорбувати негативний вплив чинників, які можуть 

спровокувати погіршення фінансових параметрів стану банківської системи, 

зумовити виникнення дисбалансів та диспропорцій у банківському секторі. 
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У сучасних ринкових умовах господарювання конкурентна 

спроможність банківської системи багато в чому залежать від ефективності 

управління людськими ресурсами. Тому очевидною стає актуальність 

дослідження сучасного стану кадрової політики банківських установ, 

включаючи окремi проблемні питання та актуальні напрями для її подальшогo 

розвитку. 

Проблема формування та реалізації кадрової політики підприємства та 

зокрема банку, викладена в працях вчених, як: М. Армстронг, О.А. 

Кириченко, О.В. Дубовик, Л.К. Семiв, Т.Н. Лобанової, Т.В. Мазило та інші. 

На думку М. Армстронга, кадрова політика являє собою генеральний напрям 
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у кадровій роботі, тобто сукупність операцій набору, відбору, розташування, 

ротації, переміщення, оцінки та розвитку персоналу підприємства [1]. 

Під час аналізу кадрової політики банку, потрібно звернути увагу на 

чисельність та продуктивність праці персоналу даного банку, адже досить 

часто близько 30% персоналу – це вузькоспеціалізовані працівники, які 

виконують обмежений oбсяг роботи за сталими, незмінними показниками. В 

період стрімкого розвитку інформаційних технoлогій oкремі посади є 

малоефективними. Саме тому доцiльно звернути увагу на методи кадрового 

планування і процес постійного підвищення кваліфікації кадрів. 

Сучасні банки, як правило, формують свій колектив як із досвідчених 

працівників, що мають спеціальну освіту та досвід роботи в даній сфері, так і з 

випускників та студентів вищих навчальних закладів. Це пов’язано з 

прагненням банків скоротити витрати за рахунок перебудови внутрішніх 

процесів, наслідком чого є скорочення посад, які потребують високої 

кваліфікації, і розширення посад, які досвіду роботи не потребують [2]. 

За даними досліджень, достовірність різних методів відбору і 

розстановки банківського персоналу розподіляється наступним чином [3]: 

- оцінки в атестаті чи дипломі 0 – 30%; 

- професійні тести 10 – 50%; 

- тести на інтелектуальний розвиток 20 – 30%; 

- тести особистості 20 – 30%; 

- традиційні співбесіди 0 – 30%; 

- біографічне інтерв’ю до 50%; 

- оцінка коллег (експертів) 20 – 70%; 

- ассесмент-технологія 40 – 75% . 

Останнім часом у процесі відбору персоналу в банках широко 

застосовуються ассесмент-технології («проба» професійної діяльності). Суть 

такого роду технологій полягає в тому, що претенденти виконують типові 

банківські завдання, а досвідчені банківські спеціалісти оцінюють результати. 

За ступенем відкритості формування кадрового складу виділяють два 

типи кадрової політики – відкриту і закриту. 

Відкрита кадрова політика характеризується тим, що організація 

прозора для потенційних співробітників на будь-якому рівні при прийнятті як 

на низову, так і на керівну посади. Приймають на роботу спеціалістів високої 

кваліфікації на основі конкурсного відбору. 

Закрита кадрова політика характеризується тим, що організація 

орієнтується на просування на вищі посади тільки своїх працівників. Цей тип 

кадрової політики використовується в умовах дефіциту кадрових ресурсів. 

В залежності від національно-культурних особливостей виділяються 

американська, японська, німецька та інші моделі кадрової політики. У 

сучасній практиці кадрової політики домінують два основних підходи до 

змісту і організації роботи: «американська» і «японська». Використовуючи 

різні форми і методи, при обох підходах основна увага приділяється 
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активізації людського фактору. Японська система кадрового управління 

визнана найефективнішою,  головна причина її успіху – це вміння працювати 

з людьми. Японія першою почала розвивати сучасний менеджмент з 

«людським обличчям», залучаючи всіх працівників до справ фірми. Ціллю 

японського підходу є – найповнішою мірою залучити майстерність, талант і 

здібності кожного працівника [3]. 

В банківськiй системi повинні працювати люди, що володіють не тільки 

глибокими фінансовими теоретичними знаннями, а й комунікативними та 

комерційними здібностями, здатними вміло презентувати та продавати 

банківські продукти, позитивнo спілкуватися з клієнтами, здатними постійно 

розвиватися. Усе це є вимогами постановки нових цілей і пріоритетів системи 

управління персоналом [5]. 

Для побудови ефективної кадрової політики банку слід віднести 

наступні елементи: 

- розвиток корпоративної культури банку, її розуміння і прийняття на 

всіх рівнях організації; 

- безперервне підвищення кваліфікації персоналу до рівня світових 

стандартів шляхом використання сучасних форм і методів навчання; 

- забезпечення структурних підрозділів банку найбільш підготовленим, 

висококваліфікованим персоналом; 

- досягнення оптимальної чисельності і структури кадрів; 

- забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективах підрозділів банку; 

- збалансованість доходів персоналу і прибутку банку. 

Oднак зараз, в Україні розвиваються певні негативні тенденції в 

кадровій політиці банку, внаслідок важкої економічної ситуації в країні: 

відсутність належного кадрового аудиту; погіршення умов праці персоналу 

банків; слабкі або відсутні технології перевірки на лояльність персоналу; 

неефективне використання сучасних методiв управління персоналом [4]. 

Пріоритетними напрямками для розвитку кадрової політики у 

банківській системі мають стати: 

- використання якісного кадрового аудиту для розроблення і реалізації 

кадрової стратегії та стратегії організаційного розвитку взагалі; 

-підвищення ефективності системи добору кадрів; 

- створення гнучкої системи мотивації персоналу; 

- розвиток системи перепідготовки та навчання персоналу. 

Отже, у сучасних умовах конкурентна спроможність банківської 

системи багато в чому залежать від ефективності управління людськими 

ресурсами. Тому формування кадрової політики банківських установ є досить 

актуальним питанням. Під кадровою політикою банку слід розуміти комплекс 

дій, спрямованих на координацію, кооперацію та розвиток працівника з 

моменту йогo відбору та прийняття на посаду і впродовж всієї трудової 

діяльності. На сьогодні в Україні є певні перспективи для розвитку, такі як: 
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розвиток корпоративної культури,  використання якісного кадрового аудиту 

тощо. Одним з важливих напрямків формування кадрової політики має стати 

вдосконалення процесу відбору кадрів, система мотивації праці та організація 

навчання, щo дає змогу персоналу постійно розвиватись тa підвищувати свою 

кваліфікацію. 
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У сучасних умовах інтеграції та глобалізації розвиток банківського  

сектору досить тіснo пов’язаний з іннoваційною діяльністю. Сучасні новітні  

технології виступають важливим чинником розвитку для банківського 

бізнесу. Досягнення стратегічних тa фінансових цілей комерційних банків 

стає майже неможливим без чіткого визначення орієнтирів своєї новаторської  

діяльності, визначення методів їх упровадження в усі сфери своєї діяльності. 

Тому дослідження проблеми, щo пов’язані з інноваційною діяльністю  

банків, є на сьогодні досить актуальними. Дослідженням  питань  розвитку  

банківських  інновацій присвячені роботи таких науковців як: O. Глущенко, 

М. Диба, Є. Осадчий, Я. Кривич, O. Мошенець, В. Ткачук, Н. Чиж та інші. 

Дана тема є актуальною нині з огляду на зростання інтернет технологій та 

науково-технічного прогресу, що вимагає від банків постійного 
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вдосконалення існуючих продуктів та впровадження нових методів 

обслуговування клієнтів. 

Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом останніх років 

свідчить про те, щo банківська сфера стала однією з найбільш динамічних 

складових світового економічного простору. Банківська сфера є чутливою до 

впливу зовнішніх чинників, але в той же час банківська сфера все більше 

підтверджує свій статус як базового елемента інноваційного розвитку 

економіки, що здатна забезпечити його ефективність. Це зумовлює 

необхідність дослідження пошуку напрямів інноваційних підходів щодо 

розвитку банківської системи [2]. 

Інноваційні тенденції розвитку у банківській сфері насамперед пов’язані 

з динамічним розвитком ІТ-сфери. Багатo банків сьогодні переглядають свою 

ІТ-інфраструктуру з метою її оптимізації й впровадження нових технологій, 

які дозволять мінімізувати витрати на банківський бізнес. Одними з найбільш 

популярними в сучасних економічних умовах є проекти, пов’язані із 

впровадженням банківських продуктів, що надаються через Інтернет. Сучасна 

економіка зосереджується на розвитку електронної комерції, частиною якої 

являється Інтернет-банкінг, тобто віддалене банківське обслуговування [1]. 

Станом 01.10.2017 року в Україні зареєстровано 88 діючих банків. 

Серед них інноваційні банківські продукти такі як інтернет-банкінг, доступні 

тільки в 45 банках України. Автоматизовані відділення та мережі терміналів 

самообслуговування пропонують лише 24 банки, а запропонувати 

здійснювати платежі, оплачувати комунальні послуги тощо, за допомогою 

мобільних додатків, можуть запропонувати своїм клієнтам тільки 13 банків. 

Інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх 

прогресивного розвитку, але разом з тим посилює тиск з боку традиційних i 

нових конкурентів, що вимагає вироблення й прийняття нестандартних, 

швидких рішень, які стосуються стратегії розвитку банків. Банки повинні 

вдосконалювати свої операції й послуги, впроваджувати більш досконалі 

структури управління, які б дозволяли реагувати на мінливість зовнішніх умов 

функціонування і забезпечували високу якість банківської діяльності [5]. 

З метою забезпечення інноваційного розвитку доцільним є формування 

концепції управління інноваційним розвитком як на рівні НБУ та комерційних 

банків. Оскільки реалізація інноваційного розвитку залежить від здатності 

банків активно впроваджувати інноваційну політику, необхідно забезпечити 

високий рівень ефективності управління ризиками, високу якість 

обслуговування клієнтів, високий рівень розвитку інфраструктури та 

інформаційного потенціалу. 

Клієнт є одним з основних двигунів інноваційного розвитку банків. У 

системі банківських послуг для корпоративних клієнтів 60% інновацій 

запропонував сам клієнт, а у випадку приватних клієнтів близько 50% [3]. 

Зараз провідні банки країни активно використовують деякі сучасні методи, які 

допомагають виявити та впровадити інноваційні пропозиції: 
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Кайдзен-підхід - це процес постійного пошуку і впровадження 

поліпшень за рахунок внутрішніх ресурсів компанії, що здійснюється шляхом 

постійного вдосконалення технологічних процесів та готових продуктів. 

Краудсорсінг - модель пошуку вирішення завдань завдяки 

добровольцям. Завдання пропонується певному колу людей незалежно від їх 

вікової чи статусної приналежності. Учасники створюють спільноту, яка 

шляхом обговорення відбирає найбільш вдале рішення [4]. 

Серед інноваційних технологій доцільно окремо виділяти саме 

фінансові інновації, що мають вигляд різноманітних фінансових інструментів, 

що обертаються на грошовому ринку, до таких інновацій можна віднести: 

- віртуальні банківські та фінансові технології (управління банківським 

рахунком, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, 

фінансові організації (біржі, банки); 

- багатоканальність фінансової діяльністі при поєднанні нових і 

традиційних технологій та фінансових інструментів (самообслуговування, 

дистанційне обслуговування, індивідуальні консультації тощо); 

До основних напрямів діяльності комерційних банків, що пов’язані з 

фінансовими інноваціями та інноваційними змінами та мають стати 

пріоритетними слід віднести наступні: 

- віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими 

рахунками через електронні системи зв’язку, такі як банк-клієнт, шляхом 

активного використання електронного підпису, укладання договорів на 

обслуговування з фінансовими організаціями. 

- комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних 

технологій для електронного маркетингу, наприклад CRM-технології 

(зниження витрат на просування інформації про банківські продукти). 

- аналітична обробка внутрішньої інформації за допомогою систем 

управлінського обліку, що дає нові можливості для контролю і аудиту. 

- створення нових посад чи спеціальностей у банківській сфері: 

інноваційний менеджер, консультант по структурованим фінансовим 

продуктам, спеціаліст по трансакціям на фондовому і страховому ринку тощо. 

- нові автоматизовані платформи самообслуговування (моно- і багато 

функціональні, інформаційні), що дозволяють скоротити клієнтські черги, 

шляхом вивільнення робочого часу співробітників. 

- реорганізувати систему банківського менеджменту, шляхом створення 

підрозділу, метою діяльності якого буде дослідження, впровадження і 

функціонування фінансових інновацій у банку, тобто розробка регламентів 

інноваційної діяльності, проведення оцінки та розрахунку ефективності від 

впровадження інноваційних фінансових інструментів, продуктів і послуг. 

Отже, інноваційні технології можуть перетворити банківську діяльність 

таким чином, що може змінитися вигляд сучасного банку, його інструменти та 

способи комунікації з клієнтами. Основними інноваційними напрямками для 

розвитку мають стати інновації в сфері інформаційних технологій та 
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фінансові інновації, тобто створення віртуальних банківських та фінансових 

технологій, розширення фінансової діяльністі при поєднанні традиційних 

технологій та нових фінансових інструментів. Для цього банку можуть 

залучати як внутрішніх спеціалістів банківського сектору, так і 

використовувати сучасні методи, які допомагають виявити та впровадити 

інноваційні пропозиції (кайдзен-підхід або краудсорсінг). На сьогодні 

пріоритетним завданням українських банків має бути забезпечення стабільних 

умов функціонування i розвитку, підвищення конкурентоспроможності на 

фінансових ринках, посилення взаємодії банку з реальним сектором 

економіки. 
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Банківська система відіграє важливу роль у будь-якій країні, а 

ефективність її функціонування – одна з головних передумов забезпечення 

фінансової стабільності держави. Дослідження сутності банківської системи в 

умовах глобалізації є особливо актуальним, оскільки це обумовлює 

можливість поглиблення вивчення проблемних питань зі створення 

необхідних умов для її розвитку.  

Серед зарубіжних учених теоретичними та практичними аспектами 

дослідження банківської системи займалися О.І. Лаврушин, О. Маркова, 

Д. Сінкі, Д. Розенберг та інші. Особливості функціонування банківської 

системи досліджували такі вітчизняні вчені, як О.І. Барановський, О.Д. 

Вовчак, О.В. Дзюблюк, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, М.І. Савлук, Т.С. 

Смовженко та інші. 
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Науковий аналіз літературних джерел засвідчує, що в економічній 

літературі немає єдиного підходу до визначення сутності поняття «банківська 

система». Загалом можна виділити декілька підходів до його трактування 

(рис. 1).  

Інституційний підхід розглядає банківську систему як сукупність 

фінансових установ у взаємозв’язку, який існує в певний історичний період, 

функціонує в межах єдиного фінансового механізму та є складовою кредитної 

системи. [1, с.13]. 

 
Рис. 1 Наукові підходи щодо розуміння сутності «банківська система» [1, с.13] 

 

З позиції інституційного підходу можна розглядати визначення 

Д.О. Гетманцева щодо банківської системи України як складової кредитної 

системи держави, що «включає в себе Національний банк України, інші банки 

(резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому порядку на 

території України) та небанківські фінансові установи, виключною діяльністю 

яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів, 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківську інфраструктуру, а також 

зв’язки та взаємовідносини між ними» [2, с.25].  

Правовий підхід ґрунтується на нормативно-правовому визначенні 

банківської системи. Так, згідно з чинним законодавством банківську систему 

України утворюють Національний банк України, та інші банки, а також філії 

іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до 

положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших 

законів України. 

Інституційно-економічний – найбільш поширений підхід, який 

розглядає банківську систему з огляду на організаційно-економічні умови. 

Відповідно до цього підходу Ю. Маслєнченков визначає банківську систему 
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як «центральний банк країни, сукупність комерційних банків і небанківських 

кредитних організацій … об’єднаних діяльністю на єдиному фінансовому 

ринку, загальними функціями в економіці, підпорядкованих єдиному 

банківському законодавству і єдиним правилам і звичаям, які використовують 

єдину банківську інфраструктуру» [3]. 

Системний підхід базується на попередніх підходах, що дозволяє 

виділити додаткові характеристики банківської системи. Згідно із системним 

підходом Н.В. Мітяєва надає таке трактування сутності банківської системи:  

«це певна цілісність, у межах якої взаємодіють різні елементи, що створюють 

її й у процесі своєї взаємодії породжують емерджентні властивості. Цілісність, 

яка виникає, впливає на частини, підпорядковуючи їх функціонування цілям і 

завданням єдиної цілісної системи». І далі автор стверджує, що, «з іншого 

боку, банківським системам, як і економічним системам, до яких вони 

входять, властива неоднорідність: «вертикальна» і «горизонтальна» 

багатошаровість, багаторівневість і багатосистемність. Унаслідок якісної 

неоднорідності складових елементів баланс усередині банківської системи 

встановлюється під впливом конфлікту старого і нового, відживаючого і 

перспективного шляхом зниження рівня неоднорідності» [1, с.23]. 

Наявність декількох підходів до визначення сутності банківської 

системи  дозволяє глибше вивчити всі аспекти та оцінити переваги та 

недоліки кожного з них. Ю. Б. Зеленській також наголошує на необхідності 

розгляду терміну «банківська система» з різних точок зору: «у теоретичному 

аспекті необхідність з’ясування поняття «банківська система» викликана 

необхідністю з економічної точки зору визначити її загальні елементи та 

функції, з управлінської – властивості, які характерні для утворення, що 

визначається як система, з юридичної – правове середовище та правовий 

статус елементів системи, регламентацію зв’язків між її елементами» [4]. 

В економічній літературі найбільш спірним питанням, незалежно від 

застосовуваного підходу, є вибір структурних елементів, які необхідно 

включити до банківської системи. Деякі науковці до неї включають лише 

банківські установи (центральний та комерційні банки), інші – додають 

небанківські фінансові установи, які можуть частково виконувати функції 

банківських установ (прийняття вкладів, надання кредитів та розрахунково-

касове обслуговування), обґрунтовуючи це тим, що вони частково здійснюють 

банківську діяльність, проте у цьому випадку відбувається ототожнювання 

банківської системи із кредитною. Крім того, як елемент банківської системи 

розглядають банківську інфраструктуру, при цьому вкладаючи в це поняття 

всі підприємства, організації та установи, які забезпечують діяльність 

кредитних установ, проте з урахуванням такого підходу до банківської 

системи можна включати й підприємства, які виконують обслуговуючі 

функції (зокрема, обслуговування техніки, функції з прибирання та ін., що є 

недопустимим). Деякі науковці пропонують замінити термін «банківська 

інфраструктура» на «ринкова інфраструктура», до якої необхідно віднести всі 
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об’єкти інформаційного, організаційного, технічного, фінансового та 

правового характеру, які забезпечують безперебійність функціонування 

системи, проте ринкова інфраструктура не може бути елементом банківської 

системи, оскільки, на думку Ю.Б. Зеленського, «інфраструктурні інститути 

банківського ринку не є об’єктами правового регулювання банківської 

системи між ними та елементами банківської системи діловим оборотом 

закріплюються лише фінансово-правові відносини»[4]. До банківської 

системи іноді включають банківське законодавство, проте воно не може бути 

елементом системи також, оскільки виступає формою та інструментом 

державного управління банківською системою. 

Крім того, банківський ринок також часто визначають як елемент 

системи, оскільки з точки зору деяких учених на ньому спостерігається 

наявність ресурсів та надаються банківські послуги, проте існує й інша точка 

зору, яка розглядає банківський ринок як зовнішнє середовище у відношенні 

до банківської системи. 

Відмітимо, що включення до банківської системи банківських спілок та 

асоціацій також не є обґрунтованим, оскільки вони не мають права займатися 

банківською чи підприємницькою діяльністю та не можуть мати метою свого 

функціонування отримання прибутку. Асоціації та спілки не мають права 

втручатися у діяльність банків, членів своєї асоціації, спілки.  Їх можна 

віднести до допоміжних фінансових корпорацій та включити до складу 

кредитної системи. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб також іноді розглядається як 

складова банківської системи, проте за своєю сутністю його також можна 

віднести до допоміжних фінансових корпорацій у складі кредитної системи. 

Слід зазначити, що ця установа присутня лише в Україні (схожі функції в 

інших країнах можуть виконувати інші установи), і розглядати як складову 

банківської системи не зовсім доречно, а лише стосовно терміну «банківська 

система України». 

Отже, сутність банківської системи може розглядатися за різними 

підходами та структурними елементами. Кожен з цих підходів робить свій 

внесок у розвиток теоретичних аспектів визначення сутності банківської 

системи.  Проте, ще й досі залишаються проблемні питання, які потребують 

вироблення єдиного погляду, зокрема, питання щодо структурних елементів 

банківської системи.  
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На сьогоднішній день найбільш узагальнену характеристику 

економічної сутності капіталу пропонує класична школа економічної теорії. 

Відповідно до виробничої концепції сутності капіталу, рух промислового 

капіталу відбувається за формулою Г-Т-Г’. При цьому промисловий капітал 

може виступати в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. На 

певному щаблі розвитку суспільства товарна і грошова форми капіталу 

відокремлюються, на їх основі виникає торговельний і позичковий капітали. 

Останній стає основою подальшого формування і розвитку банківського 

капіталу. Так як зростання вартості в процесі кругообігу є специфічною 

особливістю капіталу, розглянемо більш докладно особливості трансформації 

банківського капіталу в банківський продукт, з урахуванням сучасних 

процесів транснаціоналізації банківської діяльності. 

Зарубіжні вчені-економісти, такі як П. Роуз., Дж. Сінкі та ін., 

характеризують сучасний банк як підприємство, а банківська справу – як 

бізнес [1, с.36]. Подібний підхід дозволяє говорити про виробництво банками 

особливих товарів – банківських продуктів. Термін «продукт» походить від 

латинського слова productus, що означає «вироблений» або «створений». В 

економічній науковій літературі представлені різносторонні підходи до 

розуміння поняття банківського продукту. 

Відповідно до клієнтського підходу, який є окремим випадком більш 

широкого товарно-продуктового підходу, банківський продукт являє собою 

набір специфічних властивостей, які потрібні клієнту, тобто володіє 

споживчою цінністю. Банківський продукт – це форма практичної реалізації 

банківської послуги, яка має конкретні значення ринкових параметрів (ціна, 

якість, терміни, післяпродажний і супутній сервіс, та ін.). При цьому 

банківські послуги розглядаються як своєрідний, професійний, 

інтелектуальний нематеріальний продукт, створений на основі маркетингових 

досліджень потреб ринку з метою реалізації його на ринку банківських послуг 

як товару, що володіє конкретними параметрами (мета, сума, прибутковість, 

тариф, термін дії, надійність, відповідність законодавчій базі, оподаткування) і 

одержання прибутку, виражений в діях працівників банків, спрямованих на 
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задоволення конкретних потреб клієнта грошового характеру [2, с.35]. Таким 

чином, банківський продукт має матеріальну форму, призначену для продажу 

на фінансовому ринку. 

Більш вузько банківський продукт трактується як матеріально 

оформлена частина банківської послуги. Наприклад – банківська карта, 

ощадна книжка, електронні гаманці або банківський документ, який 

підтверджує факт обслуговування клієнта і проведення банківських операцій. 

За організаційним підходом, банківський продукт трактується як 

конкретний спосіб, яким банк надає або готовий надати ту чи іншу послугу 

клієнту, що потребує її. Це упорядкований, внутрішньо узгоджений і, як 

правило, документально оформлений комплекс взаємозалежних 

організаційних, техніко-технологічних, інформаційних, фінансових, 

юридичних і інших дій (процедур), що складають цілісний регламент 

взаємодії співробітників банку (конкретних його підрозділів) з клієнтом, який 

обслуговується, єдину і завершену технологію обслуговування клієнта [3]. 

Результативний підхід передбачає, що банківський продукт – це  

результат комплексної діяльності банку (технологічної, інтелектуальної, 

фінансової та ін.), що представляє собою економічні блага для задоволення 

певних потреб людини при проведенні банківських операцій [4, с.7]. 

Для розуміння сутності банківського продукту важливим є 

вибудовування ієрархії взаємозв’язків між банківськими операцією, послугою 

і продуктом. З точки зору ієрархічного підходу, банківський продукт являє 

собою комплекс взаємопов’язаних банківських послуг і набір типових 

банківських операцій, які виконуються при наданні послуг щодо задоволення 

потреб клієнтів в окремих видах банківської діяльності за допомогою єдиної і 

завершеної технології обслуговування клієнта [5, с.25-26]. 

Таким чином, за результатами аналізу представлених підходів до 

розуміння сутності банківського продукту, можна виділити кілька 

специфічних ознак поняття банківського продукту: 

по-перше, банківський продукт є результатом діяльності банку; 

по-друге, банківський продукт має споживчу вартість, тобто втілює в 

собі матеріальні і нематеріальні властивості та характеристики, призначені 

для задоволення потреб споживачів;  

по-третє, банківський продукт має мінову вартість, а отже, має ціну. 

З огляду на представлені характеристики, очевидно, що банківським 

продуктом не можуть називатися інші результати діяльності працівників 

банку, створені не для продажу, а для подальшої роботи. Такі «проміжні» 

результати призначені для подальшого використання з метою отримання 

«кінцевого» результату, або продукту, який може бути проданий і, відповідно, 

має ціну. Хоча проміжний результат має внутрішню (не мінову) вартість, 

однак тільки банківський продукт як кінцевий результат має мінову ціну. 

Отже, пропонуємо розмежовувати банківський продукт у «вузькому 

розумінні» – це матеріально оформлена частина банківської послуги, та в 
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«широкому розумінні» – це результат банківської діяльності, сукупність 

банківських послуг, наданих клієнту шляхом виконання працівниками 

банківських операцій.  

Важливою сучасною тенденцією в банківській сфері є процеси 

транснаціоналізації банківської діяльності, що полягають у розширенні 

міжнародної діяльності банків, їх виході за національні межі окремих країн, 

що призводить до перетворення національних банків в транснаціональні. 

Транснаціональний банк (далі – ТНБ) являє собою фінансово-кредитну 

установу, діяльності якої притаманні: 

 структурна організація в формі транснаціональної корпорації, що 

має дочірні компанії в не менш, ніж п’яти країнах світу; 

 масштабність діяльності, що виражається в накопиченні активів в 

обсязі не менше 4 млрд дол.; 

 міжнародний характер банківських операцій, наближеність 

базування до світових фінансових центрів; 

 універсальність діяльності, що полягає в наданні 

транснаціональними банками повного набору банківських послуг; 

 мультивалютність депозитної бази, що дозволяє банкам в залежності 

від стану міжнародного ринку варіювати структуру депозитного портфеля, 

виражених в різних валютах; 

 диверсифікованість операцій за видами вкладників, різним країнам, 

обсягів накопичення позичкового капіталу, тощо. 

Результатом діяльності ТНБ є надання клієнтам транснаціональних 

банківських продуктів. Продуктовий ряд ТНБ відрізняється тим, що такі 

банки проводять більш широкий у порівнянні з національними банками 

спектр міжнародних операцій. Виступаючи лідерами банківської справи в 

світі, ТНБ володіють сучасними технологіями, надають інноваційні банківські 

продукти і мають можливість задовольнити будь-які потреби своїх клієнтів як 

за різноманітністю банківських послуг і географії їх надання, так і за обсягом 

операцій. 

Транснаціональний банківський капітал як сукупність грошових 

капіталів транснаціональних банків є невід’ємною складовою глобального 

фінансового капіталу, що являє собою суб’єктно виражений грошовий 

капітал, що вільно циркулює у світовому фінансовому просторі, здатний 

ефективно реалізовувати відтворювальний потенціал транснаціональних 

економічних утворень, що дає можливість власникам такого капіталу 

систематично отримувати фінансову ренту. 
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Головна мета управління активами банку складається в найбільш 

еффективном розміщенні та використанні власних і залучених коштів банку 

для отримання найвищої прибутку. 

У сучасному світі з’явився новий вид активів, який відрізняється від 

звичайних для нас грошей або інших фінансових активів. Від грошей 

відрізняється тим, що ви володієте валютою безпосередньо і для цього 

непотрібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається в особистому 

електронному гаманці це так звана «крипто валюта». 

Одиниця криптовалюти – це код, який з’являється в результаті складних 

математичних обчислень на комп’ютері ,у світі налічується близько 

тисячі, але найвідомішою є bitcoin (біткойн). 
Першу версію коду біткоїна 2008 року створив Сатосі Накамото. Проте 

це скоріше є псевдонім людини або групи людей, оскільки автор побажав не 

розсекречувати свою особистість. 

Одиниця криптовалюти – це код, який з’являється в результаті складних 

математичних обчислень на комп’ютері. 

Зважаючи на математичну формулу появи нових біткоїнів, яка 

прописана в його програмному коді, кількість можливих біткоїнів є 

граничною і обмежена 21 мільйоном. Тобто додаткова емісія біткоїнів 

неможлива. Згідно з розрахунками, всі біткоїни будуть добуті орієнтовно до 

2034 року. Наразі добуто вже 3/4 одиниць криптовалюти.  

Перевагою біткоїна вважається децентралізована система видобутку 

валюти. Тобто відсутній центр управління, який міг би впливати на вартість 

криптовалюти та її обсяг. З іншого боку, у такому випадку ніхто не несе 

відповідальність за можливі збої системи, тому ризики вкладання грошей у 

біткоїни доволі високі.  

Проте це не зупиняє прихильників криптовалюти. Навіть навпаки – 

багатьох приваблює саме такий анархічний формат системи, яка функціонує і 

саморегулюється без жорсткого управління із центру. 
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Біткоїни добувають шляхом майнінгу - процесу створення нових блоків 

у базі даних (блокчейні) з використанням потужностей комп’ютера та 

спеціального обладнання, що отримало назву «ферма». Під час майнінгу на 

фермі у блоки даних записуються проведені у системі біткоїн-транзакції. За 

створення блоків майнер отримує біткоїни як винагороду.  

Примітно, що система реагує на зростання кількості майнерів, 

збільшуючи значення потужностей, необхідних для видобування біткоїнів. 

Тому наразі це стало нерентабельно робити у приватному порядку. Згідно з 

даними дослідження нідерландського банку ING, електроенергії, яка потрібна 

для проведення однієї біткоїн-транзакції, вистачить на живлення будинку 

протягом місяця.  

Більшість учасників системи розглядають криптовалюту не як гроші, а 

скоріше як майновий актив або спекулятивний засіб – купити сьогодні, щоб 

завтра продати дорожче. Умовно кажучи, вчора біткоїн коштував 3 тисячі 

доларів, а сьогодні майже 6 тисяч доларів. Тобто до нього ставляться, як до 

майна, вимірюючи його вартість певною зрозумілою всім грошовою 

одиницею. 

За всіма ознаками це скоріше актив, ніж валюта чи платіжний засіб.  

Саме тому Шість з найбільших банків світу - Barclays, Credit Suisse, 

Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG і State Street - активізували 

зусилля для запуску нової форми валюти. 

У серпні минулого року швейцарський банк UBS спільно з Clearmatics 

Technologies створили нову криптовалюту, яку назвали «utility settlement coin» 

(USC, «практичну грошову одиницю для розрахунків»). Надалі до цього 

проекту приєдналися BNY Mellon, Deutsche Bank і Santander. Банки 

розраховували підвищити ефективність фінансових операцій, прискоривши їх 

заключні етапи. 

Зараз проект перейшов на нову стадію - учасники прагнуть поглибити 

обговорення USC з центробанками і працюють над додатковими заходами 

захисту нової криптовалюти. 

Блокчейн-технологія спочатку відлякувала банки, які вважали її 

ненадійною. Однак після ретельного вивчення питання фінансові компанії 

знаходять все нові способи застосування блокчейна для прискорення 

розрахунків з найрізноманітніших операцій. 

Перехід на USC передбачає, що сторони угод з цінними паперами не 

будуть чекати, поки пройде переказ традиційних грошових коштів, замість 

цього вони будуть використовувати криптовалюту, яку можна обміняти на 

звичні гроші в центробанках. Такий підхід скоротить часові та грошові 

витрати, а також використання людських ресурсів. 

Єдина криптовалюта USC при цьому буде обмінюватися на 

найрізноманітніші традиційні валюти в залежності від потреб учасників 

угоди. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

211 

 

Було створено Перший в світі біткоін-банк в центрі австрійської столиці 

– Відні. 

Установа створена, щоб зробити купівлю і продаж біткоінів легшими і 

безпечнішими. Ним володіє і управляє місцевий блокчейн-стартап Bit Trust. 

Установа називається просто «Bitcoin-банк». 

У банкоматах банку біткоіни можна обмінювати на євро і навпаки. Тут 

клієнти також матимуть можливість отримати більше інформації про 

віртуальну валюту. 

Керуючий директор Bit Trust Магдалена Ісбрандт стверджує, що 

головною перевагою віртуальної валюти є те, що транзакції з її участю 

проводяться «набагато швидше і без посередників». 

Щоб отримати біткоіни, клієнт повинен мати спеціальну адресу, яка 

являє собою унікальну комбінацію букв і цифр і фактично працює як 

віртуальна поштова скринька для відправки та отримання цифрової валюти. 

Весь процес відбувається в анонімному режимі. 

Криза банківської системи України, масове виведення банків із ринку, 

нестабільність національної валюти, неможливість повернути депозити або 

скористатися коштами, які зависли на рахунках – лише частина вкрай 

негативних обставин, з якими зіткнулися юридичні та фізичні особи в Україні 

за останні роки. З іншого боку – час не стоїть на місці, технології постійно 

розвиваються, змінюються ресурси обслуговування бізнесу, з’являються нові 

хмарні технології, які дозволяють створити й запропонувати суспільству 

альтернативні засоби платежу (валюти), і, можливо, за їх рахунок зберегти і 

примножити свій капітал. Одним із таких засобів пропонується так звана 

валюта біткоїн (Bitcoin, BTC), або як її ще називають: криптовалюта, 

віртуальна валюта. 
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Не потребує доведення той факт, що страхування – це вид 

підприємницької діяльності специфічних фінансових установ (страхових 

компаній), що надають послуги із захисту майнових інтересів суб’єктів 

господарювання (страхувальників). Для забезпечення виконання зобов’язань 

перед страхувальниками у повному обсязі та у визначені законом чи 

договором терміни – діяльність страховика повинна бути безпечною. 

Зважаючи на особливості страхової діяльності та природу страховика, мова 

йде про його фінансову безпеку. 

Страхове підприємництво є жорстко регульованою діяльністю з боку 

держави, зважаючи на це, фінансову безпеку страховика, в першу чергу, слід 

розглядати з позицій нормативно-правового регламентування, тобто, 

фінансова безпека страховика – це створення таких умов функціонування 

страхового ринку в цілому і страхових компаній, зокрема, за яких, по-перше, 

фактично відсутня можливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені 

законодавчими нормативними актами сфери їх використання і, по-друге, до 

мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурсами. 

Дискусії науковців щодо розуміння змісту фінансової безпеки 

страховика, умов її забезпечення є свідченням багатогранності та складності 

цього поняття. В табл. 1 представлені теоретичні погляди вітчизняних та 

зарубіжних дослідників на економічну природу фінансової безпеки 

страховика, критичний аналіз яких, в сукупності, дозволяє визначити умови її 

забезпечення та розв’язати проблему побудови системи індикаторів для 

діагностики рівня безпеки.  

Національна система державного забезпечення і управління фінансовою 

безпекою страхових компаній базується на чинній системі законодавства, що 

включає загальні правові акти, спеціальне страхове законодавство та 

підзаконні і відомчі нормативні правові акти. Відповідно до положень 

Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, фінансова безпека 

страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній 

фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати 

обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити 

ефективне функціонування [1]. Виходячи з цього, умовою забезпечення 

безпеки страхового ринку є здатність страхових компаній виконувати свої 

зобов’язання перед страхувальниками, це є не що інше як вимога до 
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страховиків бути фінансово стійкими, а саме – платоспроможними. Однак, 

такий підхід не розкриває самі умови забезпечення фінансової безпеки 

страхових компаній. В даному контексті законодавець керується тим, що 

лише фінансово стійкі (безпечні) страхові компанії, являючись елементами 

страхового ринку як системи, можуть забезпечити безпеку ринку в цілому. 

Таблиця 1 

Теоретико-методичні підходи до тлумачення поняття «фінансова безпека 

страховика» та умов її забезпечення 
Автор, джерело Зміст поняття, умови 

В.Д. Базилевич 

[2] 

фінансова безпека страховика – здатність виконувати взяті зобов’язання 

за договорами страхування за умови дії несприятливих чинників, а 

також зміни в економічній кон’юнктурі 

А.М. Єрмошенко 

[3] 

фінансова безпека страхової організації – такий фінансовий стан 

страховика, обов’язковою умовою якого є збалансованість системи 

фінансових показників, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, що 

дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті страховиком 

зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток страхової 

організації в поточному та наступних періодах. Дане поняття можна 

розглядати як у статиці, тобто через оцінку рівня фінансової безпеки, 

так і в динаміці – через безперервний процес її (фінансової безпеки) 

забезпечення 

Н. Кузовлєва 

[4, с. 42] 

фінансова безпека страхової компанії – це стан захищеності 

економічних інтересів страхової компанії від внутрішніх і зовнішніх 

загроз, який забезпечується ефективним формуванням і використанням 

фінансових ресурсів, що створює умови для її стабільного 

функціонування 

Т. Яворська 

[5, с. 668] 

«економічно безпечна страхова компанія» – це суб’єкт, що виважено 

підходить до здійснення своєї діяльності, оперативно реагує на будь-які 

ринкові невдачі, зовнішні та внутрішні загрози з метою їх мінімізації 

або уникнення. Основною складовою, що формує рівень економічної 

безпеки страховика, є фінансова безпека 

В. Кравченко  

[5, с. 109] 

фінансова безпека страхової компанії має визначатися через систему 

показників і зазначає, що стан і розвиток страховика характеризується 

такими основними показниками, як кількість договорів страхування; 

обсяг валових і чистих виплат страхових платежів; обсяг валових і 

чистих виплат страхових відшкодувань; місткість перестрахувального 

сегмента; обсяг сформованих страхових резервів; обсяги активів та 

статутного капіталу страховиків 
 

На нашу думку, на стан та рівень фінансової безпеки страхового сектору 

в цілому та власне, окремого страховика, напряму впливає рівень (якість) 

державного нагляду за страховою діяльністю, який має ґрунтуватися на 

міжнародних принципах та стандартах ведення страхового бізнесу. Наразі, у 

сфері вітчизняного державного регулювання страхової діяльності не 

сформовано концепції забезпечення безпечного функціонування страхового 

ринку та відсутня методика визначення рівня фінансової безпеки страхових 

компаній, не визначена система її показників, їх порогові значення. Поза 
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увагою регулятора залишаються питання об’єднання елементів системи 

забезпечення безпеки страхового ринку в єдине ціле. Така ситуація 

пояснюється відсутністю єдиного підходу до розуміння проблеми управління 

фінансовою безпекою страхового сектору в цілому та страховиків зокрема, 

завдань, які вона покликана виконувати (цілей функціонування), змісту її 

складових, в тому числі й інструментарію забезпечення їх безпечного 

функціонування.  

Розглядаючи фінансову безпеку страховика, неможна залишати поза 

увагою і безпеку страхового ринку, на нашу думку, слід говорити про систему 

управління фінансовою безпекою страхового сектору, під якою ми розуміємо 

сукупність суб’єктів макро- і мікрорівнів, які через використання законодавчо 

дозволених і встановлених механізмів та інструментів здійснюють вплив на 

визначені об’єкти з метою забезпечення стійкого функціонування страхового 

ринку в цілому, і страхових компаній, зокрема, та належного виконання 

останніми страхових зобов’язань перед страхувальниками та податкових перед 

державою за умов досягнення ними поставлених цілей стратегічного та 

тактичного характеру. 

Принципами ефективного функціонування системи управління 

фінансовою безпекою страхового сектору мають стати: 

– здатність страховиків ефективно забезпечувати досягнення 

стратегічних та тактичних цілей розвитку;  

– здатність страхових операторів самостійно визначати цілі, механізми 

та шляхи забезпечення прибуткового функціонування;  

– здатність страхових компаній повноцінно виконувати свої завдання та 

функції в умовах існування та впливу світового фінансового й страхового 

ринків інших країн і світових фінансових агентів. 

Формування системи управління фінансовою безпекою страхових 

компаній і страхового ринку в цілому покликане забезпечити розвиток 

національного страхового ринку і дієвий контроль за провадженням страхової 

діяльності. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України саме банківські 

установи, що суттєво впливають на розвиток реального сектору економіки, 

акумулюючи і перерозподіляючи тимчасово вільні кошти, відіграють 

провідну роль у стимулюванні соціально-економічного зростання та 

фінансової стабільності в державі.  

Можемо стверджувати, що упродовж останніх років в Україні відбулося 

очищення банківської системи, але, водночас, відбулося і збільшення 

кількості банків з державною участю. Так, окрім АТ «Ощадбанк» та АТ 

«Укрексімбанк», у яких 100 % акцій належать Кабінету Міністрів України, у 

державній власності також перебувають: АБ «Укргазбанк» - 94,94% акцій 

належать Міністерству фінансів України та ПАТ КБ «Приватбанк» - 100% 

акцій належать Міністерству фінансів України. Як свідчить офіційна 

статистика, на початку ІІ півріччя 2017 року частка держави у банківському 

секторі економіки України сягнула 56% за чистими  активами та 62% за 

депозитами  населення [1]. Даний факт свідчить про вагому роль банків з 

державною участю у розвитку всього банківського сектору країни, а значить 

проблеми, що є для них актуальними (зокрема, високий рівень непрацюючих 

кредитів) є важливими для всього вітчизняного банківського сектору. 

Стан банків в Україні, у тому числі банків з державною участю, за 

останні роки значно погіршився з декількох причин. Перш за все, не відбулося 

повного відновлення після кризи та фінансової нестабільності 2008-2009 рр., а 

в 2014 році перед банками вже постали виклики нової кризи, яким необхідно 

було протистояти. Крім того, відбувся глибокий економічний спад, стрімка 

девальвація гривні, геополітичні зміни та вихід з ринку іноземних інвесторів, 

що значним чином і обумовило вилучення коштів населення з банків, 

погіршення якості кредитного портфелю, підвищення кількості 

неплатоспроможних банків (упродовж 2014-2017 рр. в Україні були віднесені 

до категорії неплатоспроможних 95 банків). 

Слід звернути увагу на той факт, що за 6 місяців 2017 року зовнішні 

ризики для фінансової стабільності в Україні в цілому знизилися, а політична  

невизначеність у розвинутих країнах світу знизилася разом із геополітичними 
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загрозами для України. Свідченням динамічного зростання світової  

економіки є той факт, що МВФ прогнозує прискорення зростання глобального 

ВВП з 3,1% у 2016 році до 3,5% у 2017 році та 3,6% у 2018 році [1]. 

Відповідно й обсяги світової торгівлі зростуть, а ризики для фінансової 

стабільності у світі знизяться.  

Щодо України, то підтвердженням позитивних змін у вітчизняній 

економіці є той факт, що упродовж 2017 року інтерес іноземних інвесторів 

відновлюється. Однак, на заваді стають як повільні темпи структурних 

реформ, так і проблеми із захистом прав власності та інтересів інвесторів. 

Крім того, низька прозорість та у більшості випадків негативна кредитна 

історія підприємств, адміністративні обмеження на валютному ринку, 

запроваджені Національним банком України, унеможливлюють ефективну 

роботу із іноземними інвесторами. 

Для вирішення вказаної ситуації, як один із напрямів, вважаємо за 

доцільне розвивати взаємовигідні партнерські відносини між банками з 

державним капіталом та бізнесом, інвесторами. Адже, саме банки з 

державною участю орієнтовані на виконання функцій фінансового агенту 

уряду, реалізацію соціальних програм, досягнення цілей соціально-

економічного розвитку, вони користуються високою довірою у населення і є 

невід’ємною структурною складовою банківського сектору економіки [2]. 

У сучасних умовах, складнощі, що постають перед банками з 

державною участю, є вирішальними і для повноцінного функціонування 

вітчизняного банківського сектору. Як свідчать дані оприлюднені 

Національним банком України найбільша концентрація обсягів проблемних 

активів саме у банків з державною участю (рівень проблемності кредитів сягає 

60%) [3]. Для банків з державною участю це питання стоїть напрочуд гостро 

через те, що докапіталізація даних банків здійснюється за рахунок державних 

коштів. Упродовж двох останніх років з державного бюджету на 

докапіталізацію банків з державною участю вже було витрачено близько 36 

млрд грн (не враховуючи ПАТ КБ «Приватбанк»). 

Зазвичай прийнято вважати, що проблеми непрацюючих кредитів у 

банків з державною участю пов’язані з сумнівною якістю кредитних рішень, 

вкрай низькою операційною ефективністю даних банків, відсутністю чітких 

бізнес-моделей та ефективного корпоративного управління. Це частково так, 

адже більша частина непрацюючих кредитів АТ «Ощадбанк» та 

АТ »Укрексімбанк» припадає саме на великі бізнес-групи (наближені до 

бізнес інтересів політичних діячів), на кредитуванні яких упродовж довгого 

періоду часу і зосереджувалися дані банки. Крім того, проблема непрацюючих 

кредитів стала ще більш гострою через екзогенні для банків фактори, а саме: 

втрата територій та позичальників на цих територіях, військові дії та втрати в 

результаті цих дій. 

Таким чином, пошук шляхів та методів вирішення питання із 

непрацюючими кредитами для банків з державною участю є вкрай 
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актуальним. Кінцевою метою для банків з державною участю є створення 

ефективної системи роботи із проблемними кредитами з метою максимально 

можливого повернення проблемних кредитів та недопущення негативних 

тенденцій у майбутньому. 

Слід відзначити, що питання проблемних кредитів стосується не лише 

банків, адже, через значні ризики неповернення позик процентна ставка для 

усіх позичальників є вищою. Дані тенденції є характерними у зв’язку з тим, 

що ризик неповернення позик закладається в ціну кредиту для усіх без 

винятку позичальників, що спричинило майже повну відсутність 

кредитування юридичних осіб останнім часом. 

Саме тому важливими, з погляду відновлення економічного зростання в 

Україні та ролі у цьому банківського сектору, є приріст ВВП на 2,4% за 

підсумками ІІ кварталу 2017 року, відновлення дохідності банків (непогані 

позиції тримають, зокрема, АТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та 

АТ »Ощадбанк»), а також поступове відновлення кредитування, хоча 

здебільшого лише фізичних осіб [3]. 

Підсумовуючи зазначимо, що без повноцінних, масштабних та 

системних змін у банківському секторі економіки України, проблему поганих 

активів не вдасться вирішити, адже, якщо банки позбудуться існуючих 

проблемних кредитів, то згодом можуть з’явитися інші, що зможуть вкотре 

погіршити кредитний портфель. Саме тому, робота з вирішення питання 

проблемних кредитів має проводитися в цілому по банківській системі.  

Отже, для банків з державною участю першочерговими завданнями є: 

налагодження ефективного корпоративного управління, перехід на 

самоокупність та повну відмову від державного фінансування, оцінка 

кредитних ризиків відповідно до Міжнародних стандартів з метою 

недопущення погіршення якості кредитного портфелю у майбутньому. 
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На сьогодні активізації участі вітчизняних банківських установ в 

інвестиційних процесах зумовлена, з одного боку, необхідністю успішної 

реалізації завдань Стратегії розвитку банківської системи 2020, з іншого – 

забезпечення стабільного розвитку національної економіки. Важливу роль у 

підвищенні інвестиційної активності банків і формуванні ефективної системи 

фінансового інвестування відіграє процес управління фінансовими 

інвестиціями, оскільки він спрямований на оцінку співвідношення рівня 

прибутковості, ризику і ліквідності банківської установи. Це в свою чергу 

актуалізує потребу формування ефективного механізму управління 

інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів. 

Проблемні питання інвестиційної діяльності, значення інвестицій для 

економічного зростання розглядають у своїх наукових працях такі зарубіжні 

та вітчизняні економісти, як І. Балабанов, І. Бланк, Т. Васильєва, Є. Жуков, 

Дж. М. Кейнс, А. Кузнєцова, О. Лаврушін, X. Леві, Т. Майорова, Я. Міркін, 

А. Пересада, М. Портер, П.С. Роуз, Б. Рубцов, Дж. Сакс, Дж. Ф. Сінки, 

Дж.К. Ван Хорн,  У. Шарп, Й. Шумпетер і багато інших. Поряд з цим питання 

фінансових інвестицій в умовах трансформації фінансової системи, 

лібералізації фінансових ринків, доступності фінансових інструментів 

набувають актуальності та потребують детальнішого дослідження та 

розроблення нових підходів до управління ними. 

Мета роботи полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад 

формування механізму управління фінансовими інвестиціями за досвідом 

діяльності зарубіжних і вітчизняних банківських установ. 

Множина наукових поглядів на поняття «інвестиції» дозволяє визначити 

характеристичні особливості цієї економічної категорії, зокрема цільовий, 

витратний, строковий, інноваційний, ризиковий характер. Сучасний розвиток 

фінансових ринків зумовив поширення фінансових інвестицій. Основними 

операторами фінансових інвестицій є банківські установи, які за рахунок 

фінансових інвестицій передбачають отримати дохід (прибуток), 

підтримувати ліквідність, забезпечити диверсифікацію активів і управління 

ризиками, набути контроль над суб’єктами економічної діяльності через 

формування та управління портфелем їх активів. Поняття «фінансові 

інвестиції банків» пропонуємо розуміти як вкладення коштів банком у 

фондові та грошові фінансові інструменти з метою отримання прибутку та 

зростання вартості вкладених коштів у майбутньому, підвищення ліквідності 
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вільних заощаджень, забезпечення контролю над об’єктами інвестування та 

реалізації інвестиційних цілей як самих банків, так і їхніх клієнтів. 

Під механізмом управління фінансовими інвестиціями банків, на нашу 

думку, варто розуміти сукупність елементів, процесів, методів і технологічних 

можливостей управлінських рішень до сукупності різних видів цінних 

паперів, які при взаємодії та взаємозалежному впливі дозволять зберегти 

інвестовані кошти, досягти максимального рівня доходу та забезпечити 

реалізацію інвестиційних цілей. Згідно теорії економічних механізмів, 

основними елементами механізму управління фінансовими інвестиціями 

банків можна віднести суб’єкти й об’єкти, мету та завдання, принципи і 

функції, методи, інструменти, важелі управління фінансовими інвестиціями. 

Результати порівняння особливостей управління фінансовими 

інвестиціями банків надано в табл. 1.  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз підходів провідних банків Європейського Союзу та 

вітчизняних банків до управління фінансовими інвестиціями 
 

Критерій 
Фінансові інвестицій банків провідних країн 

ЄС 

Фінансові інвестицій 

вітчизняних банків 

Пріоритети Перспектива стабільного доходу, 

прогнозованість цінової ситуації 

Ліквідність, волатильність 

цін на активи 

Мотивація 

вкладень 

Купівля активу з метою отримання 

доходу від володіння ним (напр. 

дивідендний дохід) 

Купівля активу виключно з 

метою перепродажу за 

вищою ціною 

Види цінних 

паперів, з якими 

здійснюються 

операції 

Здебільшого вкладення в корпоративні 

цінні папери, деякі державні облігації, 

цінні папери з фіксованою дохідністю 

Високоризикові цінні 

папери (спекулятивного 

рейтингу) 

Тривалість 

підготовчого 

процесу 

Процес прийняття рішення тривалий 

через складність необхідного 

передінвестиційного аналізу 

Процес купівлі та продажу 

швидкий через швидку 

зміну ринкової 

кон’юнктури 

Тривалість 

інвестиційного 

циклу 

Тривалий період володіння активом Швидкий перепродаж 

активу 

Ставлення до 

ризику 

Уникнення, часто застосовується  

страхування від ризиків, зокрема, 

механізм хеджування 

Високий ризик 

сприймається як 

невід’ємний елемент 

операцій 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [1-3] 

 

Варто зазначити, що інвестиційна політика вітчизняних банків на ринку 

цінних паперів суттєво відрізняється від провідних країн ЄС, таких як 

Великобританія, Німеччина та Франція. Так, банки країн ЄС намагаються 

організовувати свою діяльність у сфері фінансових інвестицій так, щоб це 

приносило стабільний дохід. Для цього вони здебільшого здійснюють 
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вкладення в капітал підприємств, тобто корпоративні цінні папери, деякі 

державні облігації, цінні папери з фіксованою дохідністю. При цьому такі 

інвестиції є довгостроковими, оскільки сам процес прийняття рішення та 

володіння цінним папером є тривалим, що пояснюється складністю 

передінвестиційного аналізу.  

Аналіз основних показників діяльності банків України показав стійку 

тенденцію до зростання вкладень в цінні папери та довгострокові інвестиції. 

Так, у 2004 р. фінансові інвестиції банків України становили 5161,07 млн грн, 

2011 р. – 87182,80 млн грн, 2016 р. – 332273,22 млн грн, станом на 1.10.2017 р. 

– 352350 млн грн. У структурі фінансових інвестицій українських банків 

переважають короткострокові вкладення (більш ніж 94%). Особливістю 

інвестиційної діяльності вітчизняних банків з цінними паперами є те, що вони 

не достатньо інвестують в корпоративний сектор. Тривалий час банки при 

формуванні портфеля цінних паперів більшість вкладень спрямовували в 

облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Тобто заради швидких і 

гарантованих доходів банки надавали перевагу інвестуванню кредитних 

ресурсів у гарантовані державою цінні папери: ОВДП, інші цінні папери з 

високим ступенем надійності, що рефінансуються. У такий ситуації дієвість 

механізму управління фінансовими інвестиціями банківської установи буде 

визначатись прийняттям стратегії портфельного інвестування та виконанням 

заходів формування банківського портфелю інвестицій в цінні папери. До 

таких заходів, на нашу думку, доцільно включити: визначення складу та 

кількості фінансових інструментів, враховуючи їх інвестиційну якість, 

очікувану прибутковість і ризикованість; визначення принципів, розробка 

способів і методів формування оптимального портфелю; виявлення передумов 

та/або виявлення причин, що впливають на результативність портфелю; 

визначення та реалізація організаційних, економічних, фінансових та інших 

заходів, спрямованих на забезпечення прибутковості портфелю; тощо. 

Отже, на сьогодні механізм управління діяльністю вітчизняних банків у 

сфері фінансових інвестицій поки що не повною мірою відповідає сучасним 

вимогам і тому потребує удосконалення належного методологічного базису, 

розвитку фінансових інструментів і пошуку нових підходів мобілізації 

фінансових ресурсів. Це дозволить розширити вісь комплекс інвестиційних 

послуг, підвищити ефективність банківських установ, стабільність 

функціонування фінансово-кредитної системи України.  
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Необхідність ефективного розвитку банківського кредитування 

сільського господарства зумовлюється, насамперед, тим, що сьогодні саме 

аграрний сектор економіки дає можливість вирішувати питання продовольчої 

безпеки, створювати надійне джерело бюджетних надходжень та потужний 

виробничо-економічний потенціал для розвитку сільських територій. Така 

суттєва стратегічна важливість сільського господарства поряд із їх 

недостатньою привабливістю для приватних інвесторів внаслідок сезонності 

виробництва продукції, високих сільськогосподарських ризиків, відсутності 

ліквідної застави, залежності від природно-кліматичних умов зумовлюють 

необхідність пошуку нових інструментів фінансування. Ситуація ще більше 

ускладнюється високим рівнем невизначеності, що притаманний діяльності 

таких підприємств. На сьогодні спостерігається обмежений доступ 

сільськогосподарських підприємств до банківського кредитування, що 

пов’язано з низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників, які потребують 

теоретичного вивчення та практичного удосконалення.  

Питанням фінансування та кредитного забезпечення сільського 

господарства в Україні присвячено ряд праць. Зокрема, Кузнєцова Л.В. 

розкриває сутність та роль агропромислового комплексу, його особливості, 

що створюють необхідність використання банківських позичок. Автор 

запропонувала методологію формування системи фінансового забезпечення 

розвитку підприємств АПК із обґрунтування розподілу системи забезпечення 

на дві підсистеми: фінансову та кредитну, також визначено роль банківського 

кредиту у фінансуванні підприємств агрокомплексу, проаналізовано світовий 

досвід щодо участі держави та банків у розвитку агроекономіки. Важливо 

звернути увагу на рекомендації щодо удосконалення взаємовідносин банків та 

підприємств АПК, використання яких буде сприяти активізації процесів 

банківського кредитування [1]. 

Корнійчук В.Г. досліджує місце кредиту як фактору фінансового 

забезпечення економічного зростання сільськогосподарських підприємств. 

Зокрема, розглянуто механізм банківського кредитування підприємницької 

діяльності, який визначається для кожного комерційного банку окремо. 

Встановлено, що на даний час кредитування сільськогосподарських 

підприємств перебуває на стадії розвитку: розроблена і прийнята нормативно-

правова база, розвивається кредитна кооперація на селі. В той же час, існує 

необхідність розроблення та запровадження комплексної системи фінансової 

підтримки інноваційної діяльності, зокрема щодо механізмів здешевлення 
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кредитів і заохочення банків до кредитування інноваційних проектів в 

сільському господарстві [2]. 

Актуальними питаннями кредитування сільського господарства 

займаються Р.М. Безус, А.В. Маніло [3], де значну увагу приділено факторам, 

що визначають сучасний стан агропромислового комплексу України та 

особливості аграрного сектору, що впливають на кредитні відносини. 

Визначено роль банківського кредитування у розвитку аграрних підприємств, 

розглянуто види та умови надання кредитів. Запропоновано шляхи 

удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства в умовах 

кризових явищ в економіці України. 

Таким чином, проведемо аналіз кредитування сільського господарства в 

Україні. Дослідження процесу кредитування за останні роки свідчить про 

нестабільну ситуацію в кредитуванні сільського господарства. Так, суттєво 

скоротилось кредитування сільськогосподарських підприємств в 2015 році. На 

кінець 2015 року, за даними Національного банку України, загальний обсяг 

наданих кредитів в сільське господарство становив 48425 млн грн. [4]. 

Протягом останніх років зросла залежність функціонування сільського 

господарства від фінансово-кредитної системи і продовжує ще більше 

зростати. Сьогодні аграрний сектор економіки перебуває у незадовільному 

стані, потреби сільського господарства України в додатковому капіталі все ще 

становлять близько 60 млрд. дол. США. При цьому сезонність виробництва у 

сільському господарстві, за нормального відтворювального процесу, вимагає 

забезпечення раціонального співвідношення між власними і залученими 

коштами. 

При кредитуванні сільськогосподарських підприємств банк, перш за все, 

виходить із власної кредитної політики та основної стратегії функціонування. 

До того ж, вони мають враховувати особливості, не притаманні 

господарюючим суб’єктам інших сфер економічної діяльності, які слід  

враховувати під час надання кредитів: сезонність та неперервність 

виробничих процесів, що потребує кредитних ресурсів у чітко визначений час 

і в повному обсязі; уповільнений оборот капіталу, у зв’язку з чим потрібне 

збільшення термінів використання позичальником залучених коштів; 

нееквівалентність міжгалузевого обміну та низький рівень прибутковості 

галузі, на що позитивно впливатиме зменшення плати за використання 

запозичених коштів; високий рівень зносу техніки та використання застарілих 

технологій, що потребує залучення значних обсягів кредитних ресурсів 

інвестиційного характеру; підвищена ризикованість галузі, що передбачає 

застосування відповідного страхового захисту [5]. 

В Україні банківське кредитування в системі фінансового забезпечення 

сталого розвитку сільського господарства залишається невизначеним. Ризик 

та невизначеність відіграють важливу роль у діяльності підприємств, 

вміщуючи в собі протиріччя між реальним і запланованим. Усунути 

невизначеність неможливо, оскільки вона є елементом об’єктивної дійсності. 
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Але слід зазначити, що невизначеність не завжди є негативним фактором, 

оскільки усвідомлення факту її існування мотивує до самостійного вирішення 

управлінських завдань, ініціативності та творчого пошуку. 

Економічні відносини банків та підприємств сільського господарства у 

процесі кредитування реалізуються в умовах неоднозначності протікання 

реальних соціально-економічних процесів, різноманіття можливих станів і 

ситуацій реалізації рішення, в якому в майбутньому можуть опинитися 

господарюючі суб’єкти. 

На нашу думку, іпотечне кредитування суб’єктів господарювання в 

сільській місцевості в Україні має перспективи розвитку, якщо в країні буде 

проводитися політика, що зможе розвивати та вдосконалювати цю сферу 

економіки.  

Проведений аналіз банківського кредитування в системі фінансового 

забезпечення сталого розвитку сільського господарства свідчать, що 

необхідно: 

– удосконалити нормативно-правову базу та законодавство, адаптувати 

нормативні акти до особливостей кредитування сільськогосподарських 

суб’єктів господарювання;  

– розширити канали доступу до інформації про кредитування під 

іпотеку, забезпечити її доступність, простоту, прозорість, наприклад засобами 

масової інформації: рекламою, інформацією в Інтернет – ресурсах;  

– розробити програми кредитування населення села з урахуванням 

доходів та інших особливостей для зацікавлення до повернення в село;  

– оптимізувати довгострокові кредитні ресурси у банках, щоб 

забезпечити безперебійне довгострокове кредитування;  

– мінімізувати фінансові витрати та витрати часу на процедуру 

оформлення кредиту.  

Перспективи подальших досліджень полягають у тому, що існує низка 

правових і організаційних проблем, які не дозволяють банкам 

використовувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення в 

якості предмета застави, на нашу думку, вирішення зазначених питань і 

послугує для майбутніх наукових досліджень. 
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Розвиток міжнародних ринків капіталу привів до того, що світова 

фінансова система почала функціонувати на глобальному рівні, а національні 

ринки стали інтегруватися в єдиний загальносвітовий фінансовий простір. В 

умовах такого динамічного розвитку економічних процесів фінансова 

стратегія банківських установ має формуватися на інноваційній основі. 

Сучасна фінансова стратегія пов’язана з постійною розробкою, 

впровадженням та реалізацією на банківському ринку ефективних 

інноваційних банківських продуктів і технологій, що сприяє 

зниженню трансакційних витрат і, як наслідок, зростанню прибутковості 

банківської діяльності.  

Посилення конкурентної боротьби між банками та небанківськими 

фінансово-кредитними установами зумовлює потребу у розширенні спектру 

послуг, що надаються, підвищенні якості обслуговування клієнтів, 

розширенні каналів продажу тощо. Вирішення цього завдання може бути 

забезпечено через концепцію фінансового супермаркету. 

Концепція «Фінансового супермаркету» передбачає те, що виконуючи 

різні операції на його території, в кінцевому рахунку клієнт зменшує вартість 

всіх фінансових продуктів. 

Загалом, фінансовий супермаркет (ФС) – це установа або компанія, що 

об’єднує у собі велику кількість фінансових посередників, а саме: банків, 

страхових та аудиторських компаній, трастових фондів, пенсійних фондів, 

інвестиційних, лізингових та факторингових фірм, що пропонують свої 

послуги клієнтам. Це може бути і як об’єднання під єдиним брендом, так і 

співпраця відокремлених фірм та компаній на основі договору [1]. 

Створення інтегрованих фінансових посередників – це, з одного боку, 

світова тенденція, а з іншого – найбільш конкурентоздатна і 

клієнтоорієнтована стратегія. Перші фінансові супермаркети почали 

з’являтися у Франції на основі співпраці банків і страхових компаній, і саме 

там виник сам термін «bancassurance». Далі ця концепція поширилася іншими 

європейськими країнами – Італія, Іспанія, Португалія, Англія, Бельгія, 

Швеція, а з 2000-х рр. почала проникати і в Україну [2]. 

Дослідження вітчизняних наукових джерел дозволило виокремити три 

варіанти створення фінансових супермаркетів: холдинг (під однією торговою 

маркою об’єднує різних фінансових посередників); стратегічний альянс 
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(укладання договору між різними фінансовими посередниками про співпрацю 

у сфері створення та розповсюдження спільних продуктів та послуг); 

брокерський (посередницькі організації-брокери, які збирають інформацію 

про всі фінансові послуги й підшукують для клієнта, який звернувся до них, 

оптимальний для нього варіант). 

У нашій країні більш розвинені перші два типи супермаркетів, а третій 

залишається на початковій стадії розвитку.  

Сьогодні модель фінансового супермаркету використовує більшість 

провідних європейських фінансових груп (KBC, AIG, Allianz, 

KreditSuisseFirstBoston та інші). Незважаючи на те, що модель фінансового 

супермаркету широко розповсюджена в Європі, в Україні досить довгий 

період часу такої послуги ніхто не пропонував. Першими в цьому напрямі 

стали такі банківські установи, як Брокбізнесбанк(ліквідований), Кредобанк, 

УкрСиббанк, Укрсоцбанк, OTPбанк, Приватбанк. 

Розглянемо також модель реалізації вітчизняного фінансового 

супермаркету на прикладі АТ «ОТП БАНК». Цей банк використовує модель 

фінансового супермаркету у вигляді спільного підприємства або холдингу  

банку і інших фінансових компаній. Супермаркет ОТП представлений 

фінансовою групою, до складу якої входять: АТ «ОТП БАНК», який є ядром 

групи фінансових компаній ОТП в Україні, КУА «ОТП Капітал», «ОТП 

Лізинг» та «ОТП Факторинг Україна». ОТП Банк надає інвестиційні послуги у 

рамках співпраці з компанією управління активами «ОТП Капітал», під 

управлінням якої знаходяться вісім публічних інвестиційних фондів, а також 

відкритий недержавний пенсійний фонд «ОТП Пенсія». Надання лізингових 

послуг АТ «ОТП БАНК» є можливим у тісній співпраці з лізинговою 

компанією «ОТП Лізинг» (найбільшу питому вагу, 48% лізингового портфеля, 

становить сільськогосподарська техніка). Основним напрямом діяльності 

компанії є надання послуг з довгострокового фінансового та оперативного 

лізингу.Розвиненою є співпраця АТ «ОТП БАНК» з факторинговою 

компанією «ОТП Факторинг», основною спеціалізацією якої є стягнення 

простроченої заборгованості. Партнерами банку є такі страхові компанії: АТ 

«СК «АХА страхування», ПрАТ «ІНГО Україна», ПрАТ «МЕТЛАЙФ», ПрАТ 

«СК «УНІКА» , ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПАТ «СК 

«Універсальна», АТ «Страхова група «ТАС», ПрАТ «СК «Альфа 

Страхування» , ПрАТ «СК «Альфа Страхування»[3]. 

Наприклад, у 2006 році під час Всеукраїнського конкурсу-виставки 

«Кращий вітчизняний товар 2006 року» та Міжнародного інвестиційного 

форуму «Енергія зростання» проект «Послуги фінансово-інвестиційного 

супермаркету»від ПАТ «КРЕДОБАНК» було визнано кращим вітчизняним 

товаром 2006 року [4]. 

Загалом, в Україні ініціаторами створення фінансових супермаркетів, як 

правило, є банки, які мають найбільшу довіру в населення і створюють їх 

мережу за рахунок власних ресурсів на базі своїх відділень. Однак, 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

226 

 

ініціатором створення ФС може бути і страхова компанія (страхова група 

ТАС, СК «Універсальна», УАСК «АСКА» тощо). 

Враховуючи тенденцію до розширення співпраці страхових компаній і 

банків, загалом по страховому ринку України динаміка чистих страхових 

премій та виплат має тенденцію до збільшення (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка чистих страхових премій та виплат 

за І півріччя 2012-2016 рр. [5] 

 

Все більше банків заявляють про створення своїх компаній з 

управління активами, тому що КУА банківських груп має декілька 

конкурентних переваг, а саме: розвиненість банківської мережі по всій 

території України; довіра до банків з боку масового інвестора, тобто 

населення. 

Зараз в Україні функціонує багато КУА, які створені і входять до 

структури банківських об’єднань, зокрема це OTP Capital, УкрСибЕссет 

Менеджмент, «Райффайзен Аваль». 

Отож, співпраця різних фінансових посередників на основі створення 

фінансового супермаркету має великий потенціал та перспективи розвитку, 

оскільки створює значні переваги як для самих учасників подібного 

інтеграційного об’єднанням, так і для клієнтів. Створення таких 

супермаркетів доцільно здійснювати саме на основі банків. Це пояснюється 

наступними причинами: на сьогоднішній день банки мають більшу довіру 

клієнтів, у порівнянні з іншими фінансовими інституціями; напрацьована 

клієнтська база і система дистрибуції. Однак, слід відмітити, що у таке 

інтеграційне об’єднання повинні входити дійсно надійні компанії та фірми, 

оскільки втрата довіри до одного з учасників може спричинити ефект доміно і 

викликати спад довіри до усіх учасників об’єднання. 
Список використаних джерел 

1. Федчун С.В. Фінансовий супермаркет як перспективний напрям розвитку 

банківської системи. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 429-430. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

227 

 

2. Рисін М.В. Фінансовий супермаркет: навч. посібник / М.В.Рисін. – К.:УБС НБУ, 

2011. – С15-19. 

3. Офіційний сайт ПАТ OTPBANK – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.otpbank.com.ua 

4. Офіційний сайт ПАТ KREDOBANK – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kredobank.com.ua/ 

5. Підсумки діяльності страхових компаній за І квартал 2016 року//Аналітично-

рейтингове агентство Форіншурер – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://forinsurer.com/files/file00574.pdf 

 

 

УДК 336.7 

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Рудевська В.І., к.е.н., доцент 

rudevska@ukr.net 

Погоріла О., магістр 

Інститут банківських технологій і бізнесу 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Сучасні реалії у сфері управління грошовим ринком відображають 

тенденцію посилення ролі уряду в системі монетарного регулювання 

економіки через необхідність попередження системних ризиків, а також 

ліквідацію наслідків банківських і фінансових криз. Практика центральних 

банків зарубіжних країн доводить, що хоча діють різні підходи до реалізації 

грошово-кредитної політики (далі Г.к.п.), однак спільною рисою є те, що вони 

самостійно визначають вид i характер Г. к. п. Тому визначальна роль 

центрального банку в прийнятті рішень з монетарної політики зумовлена 

потребою в систематизації прийнятті таких рішень та покращення якості 

комунікації із суспільством щодо визначальних факторів таких рішень. 

Підтримка фінансової безпеки держави є однією із найбільш 

пріоритетних напрямів діяльності її органів, адже вплив світових фінансових 

систем на країну в сучасних умовах глобалізації фінансових потоків та 

вільного переміщення капіталів посилюється. 

Відтак, питання застосування Г.к.п. для забезпечення фінансової 

безпеки держави, та банківської системи зокрема на сьогодні є доволі 

актуальним. 

Остання свiтова фiнaнсова криза продемонтсрувала, що цiнова 

стaбільність нe є єдиною умовою фінансової безпеки держави. Кризовi явищa 

спричиняють великі втрати для економік країн, а державна політика має бути 

спрямована на превентивне зниження таких втрат, а не лише на пoдoлання 

нeгaтивних нaслідків, які вже відбулись. Тому в даному аспекті виникає 

питання щодо ролі грошово-кредитної політики у забезпеченні фінансової 

безпеки держави. 
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З метою забезпечення фінансової безпеки держави необхідно 

здійснювати моніторинг її індикаторів (рис.1), які в залежності від 

економічного змісту поділяються на три типи [1]:  

− Стимулятори (С) – прямий зв’язок між індикатором та 

інтегральною оцінкою (тобто рівнем фінансової безпеки); 

− Дестимулятори (Д) – зворотній зв’язок між індикатором та 

інтегральною оцінкою; 

− Змішаний тип (З) – до певного значення показник є стимулятором, 

далі (в разі подальшого збільшення) є дестимулятором. 

 

 
Рис. 1 Індикатори фінансової безпеки держави* 

*перелік індикаторів є невичерпним та орієнтовним 

Джерело: складено на основі [1,2] 

 

Варто зазначити, що формування переліку індикаторів фінансової 

безпеки [1] відбувається на основі накопиченого досвіду оцінювання в даній 

сфері, а також використовуючи досвід міжнародних профільних організацій, 

таких як Міжнародний валютний фонд, Організація об’єднаних націй, 

Продовольча і сільськогосподарська організацією ООН (ФАО) тощо. 

Таким чином, існує неoбхідність систeматичного дoслідження значень 

індикаторів стaну фiнансової бeзпеки для виoкремлення склaдників, що 
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пoтребують першoчергової уваги. Oсoбливу увагу неoбхідно приділити 

можливостям грошoво-кредитного регулювaння на міжнaродному 

фінансовому ринку, тому щo вплив стану фiнансового ринку є вирішальним у 

фopмуванні yмов забезпечення фiнансової бeзпеки дeржави. 

Визначення сутності, механізму забезпечення та індикаторів фінансової 

безпеки держави дає змогу дослідити вплив існуючого в Україні режиму 

монетарної політики інфляційного таргетування на виділені на нашу думку 

основні складові фінансової безпеки такі як банківська, валютна, грошово-

кредитна та бюджетна рівні фінансової безпеки.  

Основні інструменти режиму монетарної політики ІТ такі як облікова 

ставка НБУ, операції з регулювання ліквідності, обов’язкові резерви та 

інтервенції на валютному ринку найповніше відображають зв’язок монетарної 

політики із рівнями фінансової безпеки. Так наприклад, облікова ставка НБУ 

впливає на грошово-кредитний ринок шляхом проведення операцій з 

регулювання ліквідності за даною ставкою, що в свою чергу забезпечує цінову 

стабільність та ефективне функціонування національної економіки, що і в 

кінцевому випадку забезпечує високий рівень фінансової безпеки України.  

Іншим прикладом може стати такий інструмент монетарної політики 

таргетування інфляції, як інтервенції центрального банку на валютному 

ринку. Завданнями центрального банку в такому випадку є збалансоване 

формування розміру міжнародних резервів, згладжування короткострокових 

коливань валютного ринку, підтримка трансмісії ключової процентної ставки 

як основного інструменту грошово-кредитної політики [3]. В наслідок таких 

дій забезпечується притік іноземних інвестицій, підтримується стійкість 

національної валюти та посилюється довіра населення до гривні, що, через 

максимально ефективне виконання державними органами своїх функцій, 

впливає на економічний розвиток держави, цінову стабільність та рівень 

фінансової безпеки.  

Таким чином, існування зв’язку між монетарною політикою та 

фінансовою безпекою держави зумовлене декількома факторами: суб’єктом 

реалізації режиму монетарної політики інфляційного таргетування та одним із 

суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави є Національний банк 

України; залежність рівнів фінансової безпеки від внутрішньої та зовнішньої 

фінансово-кредитної політики [4]; наявність пріоритетних цілей фінансової 

безпеки як складової економічної безпеки та їх дотичність до цілей режиму 

ІТ; рівень грошово-кредитно безпеки, як невід’ємного елементу фінансової 

безпеки, забезпечується через реалізацію Національним банком України 

монетарної політики з метою виконання основної функції – забезпечення 

стабільності національної грошової одиниці. 
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В українських реаліях надзвичайно важливим фактором, який потребує 

детальнішого вивчення є інфляція. Інфляція – це знецінення грошей, 

спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням 

законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і 

послуги [1]. Інфляція в свою чергу визначається за допомогою Індексу 

споживчих цін. Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміну в часі 

загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для особистого 

споживання [1]. Це пов’язано з тим, що НБУ прийняв рішення про перехід до 

курсу таргетування інфляції, а ІСЦ є основним методом визначення інфляції в 

державі. Саме тому важливо максимально близько до реальної ситуації 

визначати зміни цін на продукцію з споживчого кошику, щоб бачити 

інфляцію з якою стикається пересічний українець, а не абстрактний. В першу 

чергу це пов’язано з тим, що зараз визначенням ІСЦ займається Державна 

Служба Статистики України (ДССУ), яка визначає індекс на основі вимог 

Міжнародної організації праці, Резолюції з питань індексів споживчих цін і 

«Інструкція по індексу споживчих цін: Теорія та практика» - спільному 

документу МОП, МВФ, Євростату, Організації економічного співробітництва 

та розвитку та Європейської економічної комісії ООН та Світового банку. За 

цією методикою визначається інфляція для середнього класу, але соціальна 

стратифікація в Україні є дещо іншою ніж в розвинених країнах. Саме це 

зумовлює потребу в зміні підходу до визначення ІСЦ, щоб мати змогу оцінити 

інфляцію яка є не в формально існуючого середнього класу нашої держави, а 

яка стосується витрат більшості населення. 
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Оскільки альтернативні підходи, окрім як проведення соціологічного 

дослідження шляхом опитування респондентів, на нашу думку не будуть 

ефективними, то НБУ немає сенсу ще раз проводити витрати на це 

дослідження, якщо воно і так вже проводиться іншим державним органом, 

тому потрібно використовувати дані, які ДССУ збирає в респондентів під час 

проведення опитування. Це дасть змогу не тільки покращити якість 

дослідження, яке проводиться ДССУ, а й не збільшувати видатки НБУ на 

більш коректний розрахунок ІСЦ. 

Найбільшою проблемою теперішньої системи розрахунку ІСЦ є 

методика присвоєння вагових коефіцієнтів статтям витрат населення у 

відповідності з тією часткою їх доходів, яка витрачається на ті чи інші статті 

затверджені в споживчому кошику. Ця проблема проявляється в тому, що в 

сумарному значенні якщо олігархи купують квартири та машини, а 

середньостатистичні громадяни продукти харчування та оплачують за 

комунальні послуги, то виходить що квартири і машини зменшують частку у 

витратах продуктів та комунальних послуг за рахунок своєї вартості, але 

кількість людей які робили такі покупки є значно меншою ніж тих, хто 

витрачає весь свій дохід на продукти та комунальні платежі, тому зростання 

цін на останні більш згладжується незначними коливаннями цін на ринку 

нерухомості чи купівлі автомобілів. Це яскраво ілюструє статистика ДССУ[2], 

згідно з якою в минулому році доходи лише 35% населення були вищими за 

3000 гривень, що в цьому році є меншим ніж мінімальна заробітна плата. 

Відповідно правильно було б тут застосовувати систему подвійних вагових 

коефіцієнтів зробивши коригування на рівень доходу, який отримує 

респондент цього опитування, яке проводить ДССУ. Тому ми пропонуємо 

виділити 6 груп населення за їх доходами в залежності від того наскільки 

кратний мінімальній заробітній платі є їх заробіток, тим самим цей показник 

буде постійно змінюватись у відповідності до мінімального заробітку. До 

першої групи увійдуть люди, які отримують менше ніж мінімальна заробітна 

плата, до другої – дві мінімальні заробітні плати, до третьої – три мінімальні 

заробітні плати, до четвертої – п’ять мінімальних заробітні плати, до п’ятої – 

10 мінімальних зарплат, а до шостої ті, хто отримує більше 10 мінімальних 

заробітних плат. Відповідно отриманий відсоток буде перемножуватись на 

відповідні затрати по споживчому кошику цієї групи людей після чого буде 

підсумовано всі отримані результати за кожним із товарів і послуг з 

споживчого кошика, а вже із отриманих результатів буде знаходитись питома 

частка в загальних витратах по споживчому кошику. Саме ця питома частка й 

повинна замінити діючий зараз ваговий коефіцієнт витрат у формулі 

подальшого розрахунку ІСЦ. 

Отже, зробивши всього одну поправку в наявну методику, ДССУ буде 

мати змогу зменшити частку товарів розкоші в сукупних витратах споживчого 

кошика, при тому не змінивши витрати на базові потреби, що в свою чергу 

дасть можливість збільшити їх питому вагу, а згодом і ваговий коефіцієнт, що 
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призведе до збільшення в структурі ІСЦ базових витрат і зменшить побічний 

ефект від купівлі олігархами предметів розкоші. Це дасть можливість 

збільшити інфляцію до того рівня, що її відчуває середньостатистичний 

громадянин нашої держави. Окрім того, система надзвичайно універсальна і в 

залежності від заробітків в державі буде змінюватись структура того чим 

можна знехтувати, а що буде збільшено саме цим ваговим коефіцієнтом, що 

дасть змогу більш точно визначати інфляцію в економіці нашої держави. 
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Досліджуючи сучасні тенденції розвитку економічної теорії, можливо 

дати наступне визначення - діагностики фінансового стану банку це практика 

або методи визначення фінансового стану банку, шляхом визначення природи 

(ризиків, на які наражається банк або проблеми, що виникли у процесі 

професійної діяльності банку) шляхом дослідження симптомів даних 

негативних факторів. 

У свою чергу, основними нормативними актами, що регулюють 

діагностику фінансового стану банку в Україні є: ЗУ «Про банки та банківську 

діяльність», Постанова Правління Національного банку України «Про 

схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання 

діяльності банків в Україні» № 315 [1], Постанова Правління Національного 

банку України «Про затвердження Положення про визначення банками 

України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» 

№ 351 [2], Постанова Правління Національного банку України «Про 

затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні» № 368, Постанова Правління Національного банку України «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування 

систем ризик-менеджменту в банках України» № 361 [3], Постанова 

Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України» 
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№ 460 [4]. Паралельно банками і фінансовими інституціями широко 

застосовуються і міжнародні стандарти фінансової звітності [5]. 

Аналізуючи попередні нормативні акти потрібно зазначити, що 

існуючої вітчизняної нормативної бази для задоволення потреб діагностики 

фінансового стану банку не вистачає. На даний момент в Україні не існує 

вітчизняного загальновизнаного стандарту аналізу фінансового стану банку, 

як і цілісної системи щодо діагностики фінансового стану, законодавча база 

характеризується своєю вибірковістю та частковістю регулювання питань 

пов’язаних з підтриманням відмінного фінансового стану банку. Наприклад, 

не існує інструкції щодо комплексного аналізу фінансового стану банку, 

основних базових коефіцієнтів на яких повинен базуватись даний аналіз, крім 

нормативів та відповідної комплектації агрегатів для реалізації моделі аналізу 

фінансового стану банку. Відкритим залишається питання й аналізу 

фінансового стану у динаміці, тобто урахування фінансового стану банку за 

попередні періоди і відповідний механізм корекції поточного фінансового 

стану з урахування ретроспективи.  

Окремим питанням є автоматизація процесу діагностики фінансового 

стану банку, наприклад, у методичних рекомендацій щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту [3] рекомендується автоматизація 

тих процесів ризик-менеджменту, які можуть бути переведенні до 

автоматизованих систем банківської діяльності. Але, аналізуючи Постанову 

№ 351 [2], щодо визначення кредитного ризику за активною операцією банку, 

потрібно зазначити про її надмірну складність і не пристосованість до систем 

зв’язаних з обробкою та передачі інформації. У даному випадку, велика 

частина роботи повинна виконуватись експертом, використанням сторонніх 

методів – таких як вінтажний аналіз, матриця переходу для визначення ризику 

зміни фінансового стану позичальника, в тому числі позичальника-банку. 

Також виникає питання достатньої транспарентності діяльності банків, і 

транспарентності процесу їх регулювання. Мається наувазі проблеми 

достатності інформації на офіційних сайтах банків та єдиного стандарту 

поширення інформації вітчизняним регулятором – існування єдиної вільно 

доступної бази даних з показниками діяльності банків Україні, що доступні в 

їх офіційній фінансовій звітності спростило б процес фінансового аналізу 

банків і формування незалежної експертної оцінки даних фінансових 

інституцій.  

Існуючі загальні вимоги, які достатньо не деталізовані в результаті 

мають характер рекомендацій, які можливо виконувати згідно уявлень та 

професійної компетентності всіх учасників даного процесу. За таких умов: як 

банки не захищені від проблем з головним регулятором через можливість 

існування різних підходів реалізації законодавчих вимог в рамках одного й 

того ж правового поля, так і вкладники банків, що наражаються на 

невиправданий ризик через можливість плюралістичної імплементації 
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основаних на даному законодавстві систем ризик-менеджменту та механізмів 

нагляду. 
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Сучасний кризовий стан банківської системи України, обумовлений 

реалізацією значної кількості зовнішніх загроз та накопичених внутрішніх 

дисбалансів.  

Більшість із кризових тригерів наразі формуються поза межами 

банківської системи глобальним середовищем, факторами економічного, 

політичного та соціального середовища в Україні. Водночас, ряд факторів, що 

спричинили банківську кризу в Україні, мали внутрішнє походження (так 
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званий «bad banking»), та були похідними від неефективного менеджменту, 

відсутніх інструментів внутрішнього контролю, фокусі на частці ринку.  

У зв’язку з цим актуалізується необхідність формування такої концепції 

мікропруденційного банківського регулювання, що дозволить відстежувати 

ризики діяльності кожного банку, базуючись не на формальних індикаторах їх 

фінансового стану та нормативах ризику, а на оцінюванні та прогнозуванні 

впливу обраної ними бізнес-моделі на рівень стійкості до кризових явищ.  

Питання впливу бізнес-моделі банків України на рівень ризику їх 

діяльності та стійкості в системі мікропруденційного банківського 

регулювання є недостатньо вивченим.  

Дослідження бізнес-моделей банків України та обґрунтування 

доцільності застосування їх ризик-профілів у системі раннього реагування та 

процесах банківського регулювання та нагляду здійснено у працях як 

вітчизняних так і зарубіжних науковців. 

Незважаючи на значні напрацювання у цій сфері, необхідним є розвиток 

теоретичного базису мікропруденційного банківського регулювання з 

урахуванням рівня ризику та стійкості бізнес-моделей банків до кризових 

явищ. Це вимагає визначення сутності поняття «бізнес-модель банку» та її 

елементів як об’єктів регуляторного впливу, а також розробки науково-

методичного підходу до диференційованого мікропруденційного банківського 

регулювання в Україні з урахуванням бізнес-моделі та ризик-профілю банку. 

Вважаємо, що мікропруденційне банківське регулювання має 

базуватись на комплексному підході до розуміння банку як об’єкту 

регулювання, що передбачає вивчення його бізнес-моделі та ризик-профілю, 

похідного від неї. 

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного 

підходу до розуміння поняття «бізнес-модель банку» не сформовано.  

Узагальнивши науковий доробок із цього спрямування, при 

характеристиці бізнес-моделі банку в контексті мікропруденційного 

банківського регулювання пропонуємо базуватись на наступному: 

1) у найбільш загальному розумінні бізнес-модель як спосіб ведення 

бізнесу відображає економічну логіку діяльності банку та є свідченням його 

позиціонування в інституціональній структурі банківської системи відносно 

моделі формування прибутку, управління ризиками, власного розвитку та 

соціального значення [1];   

2) за структурним підходом бізнес-модель визначає основні поняття та 

об’єкти, що становлять зміст банківського бізнесу, а також відносини 

(взаємозв’язки) між ними. До їх складу, в найбільш загальному вигляді, 

включають безпосередньо модель бізнес-діяльності (клієнти, продукти, 

канали доставки та організаційна структура), модель управління банківським 

бізнесом та модель забезпечення банківського бізнесу [2]; 
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3) у деталізованому вигляді структуру бізнес-моделі банку доцільно 

подавати у вигляді канви (Business Model Canvas), що включає дев’ять блоків, 

об’єднані в чотири групи:  інфраструктура;  пропозиція; клієнти; фінанси[3]; 

4) бізнес-модель банку формує його ризик-профіль – сукупність 

специфічних аспектів діяльності, що характеризують рівень чутливості до 

різних видів ризиків; 

5) індикаторами бізнес-моделі банку виступають, насамперед, фінансові 

параметри, що визначають її специфічні особливості, відображені в його 

балансі. 

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного 

набору параметрів кластеризації для виділення бізнес-моделей банків не 

сформовано, і кожен дослідник розв’язує це питання індивідуально. При 

цьому оптимальним вважається відбір бізнес-моделей на основі 5-8 ключових 

параметрів [4]. 

Виділення бізнес-моделей банків базується на кластеризації – 

багатовимірній статистичній процедурі, що передбачає: збір та обробку даних 

про параметри, що визначають особливості бізнес-моделей сформованої 

вибірки банків, та їх впорядкування в порівняно однорідні групи (кластери), в 

межах кожної з яких мають потрапити банки зі схожими бізнес-моделями, а 

банки з різних кластерів мають якомога більше різнитись [5].  

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, 

що виділення бізнес-моделей банків формує підґрунтя для запровадження 

диференційованого підходу до мікропруденційного регулювання. При цьому 

беззаперечним є твердження, що всі додаткові регуляторні вимоги мають 

розглядатись як безперервно зростаюча функція від показників ризик-

профілю, що генеруються бізнес-моделлю банку. 

Насамперед, до бізнес-моделей мають бути адаптовані нормативні 

вимоги, щоб узгоджуватись з ризик-профілем банків та краще абсорбувати 

ризики. 

Таким чином, методичний підхід до вдосконалення мікропруденційного 

банківського регулювання з урахуванням бізнес-моделей банків пропонуємо 

розробити на основі:  

1) визначення фінансових параметрів, що дозволяють виокремити 

бізнес-моделі банків; 

2) виділення бізнес-моделей банків з використанням кластерного 

аналізу; 

3) запровадження диференційованого регулювання та нагляду з 

посиленням регуляторних та наглядових процедур відповідно до рівня ризику 

бізнес-моделі банку;  

4) щорічного моніторингу бізнес-моделей з метою розуміння їх еволюції 

в мікро- та макроекономічному аспектах з урахуванням впливу на системний 

ризик, зміни вкладу в розвиток реальної економіки, реагування на заходи 

регулювання тощо. 
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ХХІ століття ознаменувалося як період науково-технічного та 

інноваційного розвитку. Інновації завжди віталися в кожній сфері чи галузі 

господарювання, адже позитивно впливали на її стан. А в сучасних умовах 

економіки це питання набуває особливої актуальності в сфері банківських 

послуг, оскільки економічна ситуація в країні та соціальні потрясіння боляче 

вплинули на розвиток банківської системи України.  

На сьогодні банки перебувають в скрутному становищі через низький 

рівень довіри вкладників та великі розміри збитків. Тому, єдиним та 

найефективнішим методом виходу із цієї ситуації вступає інноваційна 

діяльність. 

Якщо під інновацією варто розуміти кінцевий результат інноваційної 

діяльності у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на 

ринок для споживчих цілей, то інноваційний розвиток полягає в управлінні, з 

метою безперервного пошуку і застосування нових шляхів та сфер реалізації  

потенціалу економічного об’єкта в нестабільних умовах зовнішнього 

середовища. Тобто, інноваційний розвиток варто розглядати в кожній сфері 

окремо і відповідно до окремого суб’єкта господарювання. Так, інноваційний 

розвиток банківської системи прийнято визначати як систематизований 
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процес комплексного вдосконалення банківської системи, шляхом 

застосування нових знань стосовно покращення якості банківських послуг, 

підвищення рівня конкурентоспроможності та надійності банків. 

Інноваційна діяльність в банківській сфері поділяється на технологічну, 

фінансову та організаційно-структурну. 

Фінансова частина полягає в створенні суттєво нових банківських 

продуктів та реалізації їх на різні сегменти ринку, які б зменшили витрати, 

підвищили конкурентоспроможність банківських установ та вплинули на 

зростання прибутку, зокрема це стосується трастових операцій, фінансового 

лізингу, страхування, управління готівкою та фінансових інвестицій. 

Організаційно-структурна частина інноваційної діяльності забезпечує 

удосконалення чи появу нових банківських послуг з метою максимального 

задоволення потреб клієнтів, якість обслуговування, що впливає на 

конкурентоспроможність банків. 

На сьогодні найбільш розвинута технологічна частина інноваційної 

діяльності, адже ринок ІТ-технологій розвивається стрімкими темпами та 

пройняв усі сфери життєдіяльності, не оминув і банківську. Впровадження 

нових технологій дозволить банкам зменшити свої витрати і отримати нові 

конкурентні переваги на ринку. На сьогодні банки масово впроваджують 

відео-конференц-зв’язок, що дає можливість зекономити на відрядженнях 

працівників. 

У сучасних умовах, не можливо уявити життя людини та ефективне 

функціонування будь-якої галузі без мережі Інтернет. Позитивні результати 

показало використання інтернет-банкінгу, із застосуванням якого банкам не 

потрібно великої кількості менеджерів, адже кожний клієнт може себе 

самостійно обслужити без їх допомоги. А це, у свою чергу економія коштів на 

виплаті заробітної плати (табл. 1). 

Таблиця 1 

Користування інтернет та мобайл-банкінгом у віковому розмежуванні 

Показники Вікові обмеження 

18-24 25-40 41-54 

Користувачі мобільним банкінгом, % 60 69 55 

Користувачі інтернет-банкінгом, % 68 81 79 

Джерело: складено автором з використанням джерела [1] 

 

Як показує дослідження, найбільше користується дистанційним 

обслуговуванням банку працездатне населення країни у віці 25-40 років. Це 

можна пояснити тим, що інтернет чи мобільний банкінг зручний в 

користуванні швидкий в обслуговуванні та економить час користувачів.  

Крім цього інноваційний розвиток позитивно вплинув на грошові 

розрахунки, ввівши платіжні картки (рис. 1). 
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Рис. 1 Кількість операцій з використанням банківських платіжних карток, 

за 2012-2016 рр., млн штук 
Джерело: сформовано за даними Національного банку України [4] 

 

Як бачимо, кількість безготівкових розрахунків з року в рік зростає. Так, 

в 2016 році зафіксоване зростання операцій частки безготівкових розрахунків 

на 5,1%, що склало 1775 млн операцій (70,6% від загальної кількості операцій 

за платіжними картками). Це свідчить про позитивний вплив інноваційного 

розвитку на вітчизняний ринок банківських послуг.  

Дослідження показало, що в результаті інноваційного розвитку, на 

ринку банківських послуг відбулись такі зміни: віртуальні банківські 

технології, нові банківські продукти, комплексне використання нових 

комунікаційних та інформаційних технологій, багатоканальна діяльність, 

поділ банку на три елементи: портфельний банк, виробнича частина та 

поширення послуг [5, c.9]. 

Слід визначити низку причин, які обумовлюють необхідність 

запровадження інновацій в банківську діяльність, зокрема це:  

− необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку;  

− спроможність банківської установи генерувати нові потоки доходів за 

рахунок впровадження інноваційних продуктів; 

 − підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах уже не 

може бути результатом лише економії на ресурсах, а потребує запровадження 

процесних інновацій, яке допомагає знизити витрати на виконання певних 

операцій із одночасним поліпшенням якості обслуговування;  

− дотримання банками вимог державного регулювання банківської 

діяльності;  

− бажання банківських установ створити й підтримувати імідж 

сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів;  
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− кардинальні зрушення у структурі і характері потреб споживачів 

фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття [2; 3]. 

Із вищесказаного можемо зробити висновок, що інноваційний розвиток 

позитивно впливає на вітчизняний ринок банківських послуг, зокрема 

наближує його до рівня міжнародних ринків, підвищує його 

конкурентоспроможність та ефективність діяльності банківських установ. 

Дослідження показало, що найперспективнішими інноваційними послугами, 

які необхідно реалізувати вітчизняними банками є: емісія привілейованих 

пластикових карток, нові депозитні рішення, мультивалютні вклади, Інтернет-

еквайрінг, Private Banking та хеджування валютних ризиків, враховуючи те, 

що вітчизняні банки мають інноваційний потенціал. 
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В умовах поступової економічної стабілізації пожвавлення банківського 

кредитування є пріоритетним завдання національної економіки. Це 

пояснюється, з однієї сторони, необхідністю активізації економічної 

діяльності суб’єктів господарювання та збільшення обсягів виробництва, а з 

іншого – необхідністю стимулювання підвищення споживання з боку 

населення. В сучасних економічних умовах збільшенню кількості 

національних виробників, імпортозаміщенню та економічному розвитку 

суттєво сприятимуть оптимальні обсяги та умови надання банківських 

кредитів.  

Стану банківського кредитування в Україні притаманна  низка проблем, 

зумовлених як фінансово-економічною кризою останніх років, так і 

накопиченням дисбалансів протягом тривалих років до її початку. Наявні 
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проблеми банківської системи призводять до зниження рівня кредитної 

активності банків, що найбільш точно підтверджує негативна динаміка 

питомої ваги кредитів у банківських активах, яка від 2010 р. знизилась на 

12,75 в. п., причому незначне зростання цього показника було лише у 2013-

2014 рр (рис.1). 
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Рис. 1 Динаміка питомої ваги кредитного портфелю у загальних активах 

банків України у 2010-2017 рр.,% 

 

Вважаємо, що можливості активізації процесу надання кредитів 

банківськими установами безпосередньо пов’язані з вирішенням існуючих 

проблем у банківській системі, а тому включають, зокрема: 

 Впровадження цільового рефінансування в Україні. Необхідність 

таких дій підтверджується фактичними даними ще на початку кризи. Так, 

обсяги кредитів рефінансування протягом 2013-2014 рр. зросли на 210,9%, 

досягнувши значення 222,3 млрд грн. [1, с.73]. При цьому, через відсутність 

подальшого контролю з боку НБУ значна частина отриманих коштів 

використовувалась банками для здійснення спекулятивних операцій на 

валютному ринку. 

Світовий досвід має приклад використання цільового рефінансування,  

зокрема, у Великобританії та Данії. У такому випадку рефінансування 

пов’язується з кредитною діяльністю банків, що особливо важливо в умовах 

кризи, адже цей інструмент забезпечує регулювання грошової пропозиції в 

економіці. Використання відповідного механізму дозволило б зменшити дії 

банків на валютному ринку і збільшити кредитування підприємств та 

населення, тобто була б підвищена кореляція між регулятивними діями НБУ 

та обсягами кредитних ресурсів в економіці.  

 Доповненням цільового характеру рефінансування 

довгостроковістю. Тобто надання довгострокових кредитів рефінансування 

платоспроможним банкам з мотивом активізації кредитування пріоритетних 
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для розвитку сфер національної економіки (сільського господарства, 

енергозберігаючих технологій, малого та середнього бізнесу тощо), а також 

відновлення іпотечного кредитування [1, c.141]. Закордонним прикладом 

таких дій є довгострокові цільові операції з рефінансування (TLTROs), що 

здійснює Європейський центральний банк для надання кредитів банками 

підприємствам і населенню терміном на 4 роки. Такі операції були запущені у 

вигляді двох серій: перша - 2014 р. та друга (TLTRO ІІ) – у 2016 р. [3]. На 

нашу думку, саме таких довгострокових структурних кредитів потребує і 

українська економіка.  

 Оптимізація випуску та дохідності облігації внутрішньої державної 

позики (ОВДП) і депозитних сертифікатів Національного банку України 

(НБУ). Існування таких менш ризикових напрямів вкладання коштів, що 

приносять прибуток, є стримуючим фактором для розвитку кредитування. 

Протягом 2013-2017 рр. обсяг ОВДП у власності банків зріс більше ніж на 

280 % (станом на 13.10.17 р.) [2], що частково було пов’язано з 

докапіталізацією державних банківських установ. 

Що стосується депозитних сертифікатів НБУ, слід зазначити, що 

процентна ставка за ними в Україні є ключовою. У 2015 р. почали 

збільшуватися обсяги вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ, що 

відбулося внаслідок підвищення процентних ставок за такими інструментами 

з метою зменшення спекулятивних валютних операцій банків в умовах 

обмеженості кредитування. При цьому, ставки за депозитними сертифікатами 

не є суттєво меншими за ставки кредитування, а з врахуванням високого рівня 

кредитного ризику, - вибір банків є логічним. 

Значна частина вкладень банків у ОВДП і депозитні сертифікати НБУ з 

позиції диверсифікації активних операції та підтримки ліквідності впринципі 

є позитивом для банківської системи. Але при цьому зростають витрати 

держави на обслуговування боргу, витрати НБУ на виплату відстоків за 

депозитними сертифікатами. Так, зокрема, кошти витрачені НБУ на виплати 

відсотків банкам (у 2015 р. – 8,2 млрд грн, у 2016 р. – 9,5 млрд грн) частково 

могли мати компенсаційних характер для певної частини кредитів, зокрема 

інвестиційних [2]. З іншої сторони, вкладення в державні цінні папери певною 

мірою обумовлено втратою капіталу підприємствами і невідповідністю його 

розміру ризику на кредитному ринку.   

У рамках стимулювання надання кредитів банками та вирішення 

питання об’єктів вкладання коштів банків в сучасних умовах, перспективним 

є випуск державою облігацій розвитку, для того, щоб забезпечити 

фінансування масштабних проектів. Таким чином ресурси банківських, 

принаймні, будуть направлятись у підприємницьку діяльність. 

 Вдосконалення практики резервування коштів під надані банками 

кредити. Сьогодні формування резервів вітчизняних банків відбувається у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 

оціненими кредитними ризиками. При цьому, основною проблемою у 
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теперішніх умовах є те, що під час спаду економіки, банки змушені 

формувати великі обсяги резервів, тим самим посилюючи негативні явища 

банківської системи. Як наслідок, практика  резервування за кредитами може 

бути удосконалена шляхом створення іншої частини резервів – динамічних. 

Це такий інструмент контрциклічного резервування, що передбачає 

накопичення резервів у період активізації процесів кредитування та 

використання в період послаблення таких процесів без формування нових 

резервів. До прикладу, в Іспанії кожного кварталу з прибутку банків 

відраховується 0-1,5% у відповідності до циклу економічного розвитку і 

якості кредиту [4, с.99]. Тобто динамічне резервування дозволяє 

перерозподілити прибуток у часі та суттєво зменшити вплив кризових явищ 

на результати діяльності банків.  

 Використання сучасного інструментарію для зниження кредитного 

ризику. На рівні банків більш ефективне застосування традиційних 

інструментів управління кредитним ризиком може бути досягнуто шляхом:  

 посилення взаємовідносин між банківськими установами та 

суб’єктами реальної економіки. Перспектива - проектне фінансування, 

завдяки якому банк має вплив на напрями використання кредитних ресурсів 

(які сам може надавати) позичальником.  

 автоматизації та спрямування кредитного процесу на запобігання 

кредитних ризиків. У цьому напрямі слід переглянути практику залежності 

доходів працівників від обсягу наданих кредитів, виконання кредитних 

планів, а також забезпечити автоматизовану систему кредитування.  

Таким чином, для розвитку банківського кредитування, на нашу думку, 

потрібні зміни як в грошово-кредитному регулюванні зі сторони НБУ (в 

частині імплементації світового досвіду з довгострокового цільового 

рефінансування та контрциклічного резервування), борговій політиці (в 

частині випуску та встановленні дохідності ОВДП), так і в менеджменті 

вітчизняних банків (в частині автоматизації кредитного процесу, посиленні 

співпраці з підприємствами та оцінки кредитного ризику у відповідності до 

вимог НБУ). 
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Банківські установи виконують функцію перерозподілу ризиків 

фінансового ринку, тому їх діяльність завжди пов’язана з поняттям ризику. 

Ризик є в кожній банківській операції. Основним завданням керівництва 

комерційних банків є не отримання максимального прибутку від фінансово-

кредитних операцій, а визначення оптимального співвідношення між 

прибутковістю та ризикованістю операцій.  

Кредитування є одним з найважливіших напрямків активних операцій, 

що здійснюються банками. Питома вага кредитного портфеля українських 

комерційних банків складає, як правило, більше 50% активів. У процесі 

кредитування позичальників важливим його елементом є визначення 

граничної суми кредиту, яку може отримати позичальник, тобто визначення 

індивідуального ліміту кредитування конкретного позичальника за весь час дії 

кредитного договору. Проблема визначення ліміту кредитування обумовлена, 

з одного боку, потребою клієнта в позикових коштах, а з іншого – його 

потенційною можливістю погасити одержаний кредит. Отже беручи участь у 

процесі кредитування, банківські установи піддаються як внутрішнім, так і 

зовнішнім ризикам (табл. 1).  

Кредитний ризик визначається науковцями [1,2,3] як внутрішній ризик в 

основній діяльності банку. Cутність його полягає у ймовірності отримання 

збитків від непогашення позичальником основної суми боргу та процентів за 

кредитом. Проте невиконання боржником своїх зобов’язань перед банком не 

обмежується лише несплатою процентів і неповерненням позики. У цьому 

разі підривається репутація комерційного банку, тому що значний обсяг 

проблемних кредитів веде до загрози неплатоспроможності банку, яка 

відлякує потенційних вкладників і інвесторів. Підвищення збитків від 

кредитних операцій також є чинником впливу на втрату кваліфікованих 

банківських спеціалістів через зниження обсягу прибутку як джерела їхнього 

матеріального заохочення. Слід враховувати й необхідність здійснювати 

додаткові витрати, які пов’язані із стягненням проблемного кредиту, а також 

те, що певна частина банківського капіталу «мертвіє» в непродуктивних 

активах, що знижує доходність банку. 

Ця проблема сьогодні дуже актуальна для українських комерційних 

банків, бо закінчився період отримування значних інфляційних прибутків. 

Перед банківськими установами постала проблема переходу від екстенсивних 

методів роботи до інтенсивних (таких, що вимагають поліпшення якості 
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кредитного портфеля). А останні, у свою чергу, передбачають активізацію 

внутрішнього потенціалу комерційного банка. 

Таблиця 1 

Причини виникнення проблемної заборгованості 

Причини виникнення проблемної заборгованості 

зовнішні 
внутрішні  

позичальник кредитор 

- погіршення 

макроекономічної 

кон’юнктури й 

ділової активності у 

галузях, де клієнтом 

здійснюються ділові 

операції; 

- негативні зміни 

економічного 

законодавства й 

політичної ситуації. 

- слабкий менеджмент; 

- зниження якості 

продукції, роботи; 

- прорахунок у 

маркетинговій політиці; 

- послаблення контролю 

за станом фінансів, що 

виявляється у зростанні 

дебіторської 

заборгованості, 

невиробничих витрат. 

- поверхневе вивчення заявки 

на кредит; 

- необґрунтоване ліберальне 

ставлення до позичальника при 

розгляданні заявки; 

- неправильна оцінка 

фінансових можливостей; 

- помилки в оцінці забезпечення 

кредиту; 

- неврахування в кредитному 

договорі можливої зміни його 

умов, які негативно впливають 

на банківський доход; 

- відсутність або неякісне 

проведення контролю за 

фінансовим станом боржника та 

виконанням умов договору. 

 

Зазначені обставини обумовлюють необхідність удосконалення 

методичних основ встановлення граничної суми видачі кредиту або залишків 

заборгованості в плановому періоді як для юридичних осіб, так і для фізичних 

осіб. Тому, на нашу думку, доцільно застосувати такий підхід до визначення 

ліміту кредитування, який буде враховувати фінансовий стан позичальника, 

стабільність грошових надходжень на поточний рахунок, динаміку розвитку 

діяльності позичальника, його кредитну історію в динаміці, а також участь 

клієнта банку в Об’єднаному фонді позичальників.  

Звертаємо увагу на те, що запропонована модель ґрунтується на двох 

важливих елементах: створенні Об’єднаного фонду позичальників й 

модернізації системи лімітування кредитів. 

Дана модель надасть можливість підвищити ефективність управління 

кредитним ризиком банку, забезпечить оптимальний рівень кредитного 

ризику та прискорить прийняття рішення по деяким кредитним продуктам в 

рамках встановленого ліміту. При цьому слід зазначити, що банк при 

впровадженні моделі лімітування не залучає додаткову інформацію, 

використовуючи стандартний перелік необхідних форм фінансової звітності 

та інших даних, що використовуються при оцінці кредитоспроможності та 

прийнятті рішення про видачу кредиту потенційному позичальнику. 

Принципово новим підходом запропонованої моделі при оцінці фінансового 
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стану позичальника буде врахування факту участі клієнта банку в 

Об’єднаному фонді позичальників. З погляду підвищення авторитету 

банківської системи у суспільстві та її захищеності від багатьох негативних 

факторів, доцільно запропонувати створення на законодавчому рівні 

Об’єднаного фонду позичальників, основною метою якого буде захист банків 

від несумлінних позичальників та відшкодування збитків банківським 

установам у випадку настання неплатоспроможності того чи іншого 

позичальника.  

Слід передбачити, що для участі у Фонді, позичальникові необхідно 

сплатити початковий внесок до Фонду у розмірі 10% від річного фінансового 

результату попереднього року в разі здійснення господарської діяльності 

понад двох років, і 5% від фінансового результату в разі здійснення 

господарської діяльності до двох років. Далі, учасники Фонду мають 

сплачувати щорічні внески у розмірі від 5% і більше від річного фінансового 

результату (чистого прибутку). Щорічні внески сплачуються доти, доки у 

учасника Фонду є непогашені кредити, а за відсутності непогашених кредитів, 

внески можуть робитися за бажанням учасника, що надасть у майбутньому 

більших підстав на отримання бажаного розміру кредиту. Запровадження 

зазначеного Фонду буде ефективним при здійсненні діяльності обох сторін 

кредитних відносин − позичальника та банку, а також надасть користь усій 

кредитно-фінансовій системі держави. [4] 

Таким чином можна зробити висновок, що впровадження Фонду 

надасть банківським установам додаткових гарантій щодо повернення 

кредитів. Позичальники також відчують значну користь від створення Фонду, 

тому що зможуть активніше користуватися позиковими коштами та 

спрямовувати їх на розвиток свого бізнесу. Крім цього, участь у Фонді 

надасть позичальникам впевненість у гарантованій виплаті кредиту або його 

частини за рахунок заощаджень в Фонді, якщо у майбутньому відбудеться 

погіршення їх фінансового стану. Участь позичальників у Фонді 

опосередковано вплине на розвиток та стабільність банківської системи у 

цілому. 
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Створення перших соціальних підприємств припадає на 80-ті роки 

ХХ століття, проте вони встигли зарекомендувати себе як досить дієвий і 

успішний механізм вирішення соціальних проблем суспільства. Окрім 

соціального ефекту, їх діяльність має і позитивний економічний ефект, 

оскільки їх функціонування у багатьох випадках засноване на принципі 

самофінансування. Тобто соціальне підприємство – це така організація, яка 

має подвійну мету своєї діяльності – отримання прибутку та вирішення 

соціальних проблем. Звичайно, останнє є пріоритетом їхньої діяльності. 

Виникнення та розвиток соціального підприємництва, в першу чергу, 

обумовлений загостренням соціальних проблем у суспільстві, в тому числі й у 

розвинених країнах. Результати аналізу середовища функціонування 

соціальних підприємств у європейських країнах та у США свідчать про те, що 

значну роль у поширенні соціального підприємництва відіграли економічні та 

нормативно-правові фактори. Тобто наявність значної кількості соціальних 

проблем є лише підґрунтям для створення соціальних підприємств, але їх 

реальний розвиток вимагає відповідного економічного та законодавчого 

забезпечення [1]. 

Проаналізувавши державну політику у сфері соціального 

підприємництва варто зазначити, що на відмінну від США, у Європі активно 

приймаються закони, що або закріплюють певну організаційну форму за 

соціальними підприємствами, або визначають критерії та поняття соціального 

підприємства, або ж відповідно до яких державні органи мають орієнтуватися 

на першочергове залучення соціальних підприємств при здійсненні закупівель 

(Закон про соціальні кооперативи (Італія, 1991 р.), Закон 4019/30-9-2011 «Про 

соціальну економіку та соціальні підприємства» (Греція), Закон про Соціальні 

кооперативи (Польща, 2006 р.), The Public Services (Social Value) Act (Закон 

про державні послуги (соціальні цінності) (Великобританія, 2012 р.) [2, 

с.113]). 

Зрозуміло, що для реалізації вище зазначених нормативних актів 

необхідні державні виконавчі органи як на загальнодержавному рівні, так і на 

місцевому. Конкретна інформація щодо діяльності місцевих органів влади у 

напрямку підтримки соціальних підприємств майже відсутня. Однак, 

наприклад, в європейських країнах вона здійснюється, бо таким 

підприємствам надають в оренду приміщення за пільговими цінами чи 

надають консультацію з юридичних чи фінансових питань, що стає 
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зрозумілим при дослідженні практики соціальних підприємств в Європі. В той 

же час, у даній частині світу створюються центральні органи влади, на які 

покладаються завдання щодо стимулювання розвитку таких підприємств або 

такі функції перекладаються на вже існуючі органи у сфері економіки 

(Департамент соціальних інновацій при Міністерстві внутрішніх справ; відділ 

Міністерства торгівлі та промисловості; Департамент третього сектору при 

Кабінеті міністрів Великобританії (Великобританія)). 

У США державна підтримка розвитку соціального підприємництва 

зводиться до: «усунення правових адміністративних бар’єрів, законодавчого 

забезпечення пільгових кредитів, розвитку соціального партнерства між 

державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором», надання 

преференцій в сфері ліцензування та сертифікації соціальних підприємств в 

таких сферах, як соціальне обслуговування, освіта, медицина. Також даним 

підприємствам гарантується можливість отримання соціальних замовлень від 

державних агентств. Окрім зазначеного, уряд США здійснює фінансову 

підтримку соціальних підприємств – був створений Департамент соціальних 

інновацій, який щорічно надає близько 2 млн дол. на підтримку найбільш 

перспективних інноваційних проектів, до числа яких потрапляють і соціальні 

підприємства [2, с.117]. 

Основними інструментами реалізації тієї чи іншої концепції державної 

підтримки є програми та стратегії. На сьогоднішній день найбільш активна 

робота у цій сфері проводиться у європейських країнах, оскільки, майже у 

кожній такій країні, приймалися чи стратегії, чи програми (на національному 

рівні : empresas de inserção в Португалії, enterprises d’insertion і associations 

intermédiaires – Франція, програми соціальної економіки в Ірландії, і 

соціальних підприємств у Фінляндії. На регіональному можна назвати такі 

державні програми , як enterprises d’insertion , enterprises de formation par le 

travail і sociale werkplaatsen в Бельгії, і empresas de inserción в Іспанії [7]), які 

орієнтовані на соціальні підприємства. Вдалими крокам Великої Британії на 

шляху розвитку соціального підприємництва можна вважати прийняття 

наступних державних стратегій: «Соціальне підприємництво: стратегія 

успіху», «Кращий бізнес: стратегія і план дій для соціальних підприємств 

Шотландії», в яких ставилися такі цілі як підвищення ролі соціального 

підприємства, відкриття ринків для таких підприємств, створення інтегрованої 

підтримки сектора та інше [2, с.120]. 

З метою вирішення актуальних соціальних проблем в Україні, Програма 

соціального інвестування WNISEF розробила механізм пільгового 

кредитування соціальних підприємств, який реалізується спільно з 

комерційними банками-партнерами, до яких відносять Ощадбанк та 

Кредобанк. 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові 

регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 150 млн дол. США, 

заснований за допомогою уряду США через Агентство США з міжнародного 
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розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування в 

підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом фонд інвестував 168 млн. 

дол. США у 118 компаній (приблизно 25000 працівників) та зробив можливим 

залучення 1,4 млрд дол. США в компанії України та Молдови. 

Починаючи з 2015 року фонд реалізовує програму технічної допомоги в 

Україні та Молдові на загальну суму 35 млн дол. США. Основними аспектами 

програми є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 

інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування 

інноваційних високоефективних програм, що спрямовані на здійснення 

реформ та змінюють життя звичайних людей. Кредити в рамках інноваційної 

програми «Соціальне підприємництво» надаються за ставками від 5% до 10% 

річних 

Потенційним одержувачем пільгового кредиту є соціальні підприємства, 

що мають відповідати 3 основним критеріям: 1) бути зареєстрованою 

юридичною особою, відповідно до чинного законодавства України, або 

фізичною особою-підприємцем та здійснювати комерційну діяльність; 2) мати 

чітко прописану в офіційних документах соціальну (екологічну) мету своєї 

діяльності; 3) мати чітко прописаний механізм розподілу прибутку, де буде 

видно скільки відсотків прибутку спрямовується на соціальну мету [3]. 

Програма «Соціальне підприємництво» надає можливість 

підприємствам малого бізнесу, які в рамках своєї діяльності забезпечують 

реалізацію соціальних проектів та ініціатив або вирішують певні соціальні 

проблеми незахищених верств населення, отримати кредит у національній 

валюті за економічно привабливими ставками. Перевага надається проектам 

на підтримку перш за все громадян України, що потерпіли від конфлікту на 

сході країни, у т.ч. вимушених переселенців з південних та східних регіонів, 

людей з інвалідністю, малозабезпечених жінок та представників інших 

незахищених соціальних груп.  

Таким чином, активізація розвитку соціальних підприємств в Україні 

вимагає розробки відповідної державної стратегії, зокрема, спеціальної 

законодавчої бази для функціонування соціальних підприємств, відповідної 

програми розвитку з визначеними пріоритетами їх державної фінансової 

підтримки, створення інструментів залучення бізнесу та громадських 

організацій для розвитку соціального підприємництва, та створення 

сприятливих умов у сфері оподаткування малих підприємств, оскільки 

більшість соціальних підприємств функціонують у формі малого 

підприємства. 
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Глобальна конкурентоспроможність кожної країни визначається 

впливом значної кількості факторів, серед яких вагоме місце займає 

інноваційність. Швидкі зміни в глобальній економіці вимагають адекватних 

рішень як на рівні національної економічної політики, так і на рівні окремих 

бізнесових структур. Тому саме інноваційний підхід до реалізації 

конкурентної стратегії на сучасному етапі може стати запорукою успіху.  

Проте інноваційний характер багато в чому залежить від стану 

фінансового господарства. За більше ніж два з половиною десятиліття реформ 

в Україні так і не вдалося сформувати дійсно ефективних механізмів 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Це є однією з причин 

суттєвого відставання української економіки за багатьма показниками. 

В цьому контексті, на наш погляд, слід акцентувати увагу на 

проблематиці розвитку банківського сектору, його ролі у фінансовому 

забезпеченні інноваційного розвитку України. Така позиція є невипадковою, 

адже на протязі багатьох років саме банки домінували у вітчизняному 

фінансовому секторі. Проте, навіть займаючи лідируючі позиції, українські 

банківські установи так і не змоги забезпечити достатні обсяги фінансування 

інноваційних процесів. 

Насамперед, охарактеризуємо окремі параметри інновацій в українській 

економіці [1]: 

 витрати на виконання наукових досліджень і розробок за 

результатами 2016 року склали 11,5 млрд грн; 

 частка вітчизняних підприємств, що займаються інноваціями не 

перевищує 18%; 

 витрати підприємств на інноваційну діяльність у 2015 році 

становили 13,8 млрд грн; 

 частка інноваційної продукції становить лише 2-4% від усієї 

продукції промислових підприємств. 
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Особливо симптоматичними ці дані виглядають на фоні рівня зносу 

основних засобів в Україні, який коливається в межах 60-70%. Абсолютно 

очевидним є незадовільний стан інфраструктури, яка потребує значних 

фінансових ресурсів. Отже, виникає потреба у інтенсифікації процесів 

фінансового забезпечення інноваційних процесів в економіці України, в тому 

числі – за рахунок банківського капіталу. Проте існуюча ситуація не дає 

підстав для оптимізму – на сучасному етапі частка інновацій, що фінансується 

за рахунок позикових коштів є мізерною, а головним джерелом залишаються 

власні кошти підприємств та організацій. В окремі періоди за рахунок власних 

коштів фінансувалося більше 90% інновацій, середнє значення цього 

показника – на рівні 70-75%.  

Таке позиціювання позикового капіталу цілковито відображає ситуацію 

у вітчизняній банківській системі, для якої на сучасному етапі характерними є 

наступні тенденції [2]: 

1. Суттєве скорочення кількості банків (лише 88 установ станом на 

1 вересня поточного року), яке представниками Національного банку України 

характеризується як «очищення» банківської системи України від слабких та 

неефективних банківських установ. При цьому не треба забувати, що така 

ситуація формує негативне ставлення з боку споживачів банківських послуг 

до цих фінансових інституцій. 

2. Значно уповільнилися темпи залучення депозитів у банківську 

систему – станом на кінець 2015 року залишок коштів на депозитних рахунках 

був на рівні 716,7 млрд грн, аналогічний показник серпня 2017 року – 840,6 

млрд грн. Тоді як саме депозитний ринок є чутливим індикатором ставлення 

економічних агентів до ситуації в банківській системі України. 

3. Надзвичайно складною є ситуація на ринку банківського 

кредитування. Станом на кінець 2013 року кредитний портфель банків 

становив 910,7 млрд грн, тоді як у вересні поточного року – 956,8 млрд грн. 

При цьому треба зважати на суттєву девальвацію національної валюти, яка 

призвела до переоцінки кредитного портфеля. В той же час, за оцінками НБУ 

(зауважимо, що відповідна методика була впроваджена з початку поточного 

року) частка непрацюючих кредитів перевищує 50%. Слабкий потенціал 

фінансування інновацій засвідчений в першу чергу структурою кредитного 

портфеля вітчизняних банків – кредити до 1 року складають 44,5% від 

загального обсягу, частка кредитів від 1 до 5 років – 29,1%. 

4. Не кращою є ситуація і з погляду інвестицій банків у цінні папери. 

Акції в портфелі банківських установ у серпні 2017 року становили 1,6 млрд 

грн, інші цінні папери – 310,2 млрд грн. При цьому левова частка інвестицій 

банків у цінні папери представляє собою купівлю державних цінних паперів, а 

не інвестування у реальний сектор економіки. 

Таким чином, можна констатувати, що на сучасному етапі банківський 

сектор не тільки відіграє мінімальну роль у фінансуванні інновацій, але й, 

зважаючи на симптоми кризи, в короткостроковій перспективі не здатен 
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наростити свій інноваційний потенціал. Виправити ситуацію можливо лише у 

випадку макроекономічного зростання в поєднанні з стабільним розвитком 

банківського сектору. При цьому держава повинна створити передумови для 

розвитку інноваційного кредитування банками. 
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Фундаментальною складовою системи забезпечення фінансової 

стабільності кредитних установ є підсистема внутрішнього неформального 

інституційного середовища. Вважаємо, що від його змістовного наповнення 

залежить результативність заходів із забезпечення фінансової стабільності 

кредитних установ, оскільки, дана підсистема покликана створювати 

неформальні норми та правила корпоративної поведінки, які у подальшому 

суттєво впливають на характер рішень у сфері фінансової стабільності, 

задають рамки її діяльності, спрямовують економічну поведінку установи.  

Спираючись на глибокі світоглядні зрушення, які вже відбуваються у 

системі економічних поглядів щодо необхідності кардинального перегляду 

парадигми максимізації багатства, яка не відповідає запитам сучасного 

суспільства, яке знаходиться у процесі переходу від індустріально-ринкової до 

інформаційної економіки, нам видається доцільним говорити про 

імплементацію ідей концепції сталого розвитку у методологію забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ. Варто відмітити, що рівень її 

імплементації у діяльність економічних агентів, особливо якщо ми говоримо 

про фінансово-кредитні установи, невпинно змінюється. Так, у звіті 

Європейської комісії 1997 року про роль фінансових установ у забезпеченні 

сталого розвитку увага акцентується на тому, що фінансові посередники, 

незважаючи на те, що не відносяться до «брудних» виробництв, не повинні 

стояти осторонь процесу забезпечення екостабільності людства [1, c.2]. 

Однак, при цьому, індустрія бізнесу кредитних установ та ідеї сталого 

розвитку визначалися як несумісні та неможливі до імплементації в їх 

діяльність (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Невідповідність між філософією бізнесу кредитних установ у докризовий 

період та ідеями концепції сталого розвитку 

Концепція сталого розвитку Бізнес орієнтири кредитних установ 

Системний погляд на мету сталого розвитку 

(багатовимірність): збереження 

навколишнього середовища, соціальна 

справедливість, економічний розвиток 

Одновимірність цільових орієнтирів: 

максимізація прибутку  

Довгостроковий часовий горизонт; рівність 

між поколіннями щодо доступу до ресурсів – 

орієнтир на майбутнє 

Короткострокова перспектива; 

дисконтування; розрахунок поточної 

вартості – орієнтир на сьогодення 

Збереження навколишнього середовища, 

обмеження росту та планетарні межі 

(planetary boundaries) 

Нікчемна увага до екологічних ефектів від 

діяльності  

Рівність можливостей, доступність та рівність 

між поколіннями 

Нікчемна увага до соціальних ефектів від 

діяльності  

Широке залучення громадськості 

заохочується 

Обмежена прозорість та підзвітність 

(виключно у рамках законодавчих вимог); 

відкритість для громадськості 

розглядається як загроза внутрішній 

безпеці 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Поряд з цим важливо відмітити, що докризова філософія бізнесу 

кредитних установ рівною мірою також суперечила і основам забезпечення її 

фінансової стабільності, при цьому, розбіжності які спостерігаємо у табл. 2 

тісно взаємопов’язані з тими, що представлені у табл. 1.  

Відмітимо, що найбільш суперечливим питанням є те, що наріжним 

каменем даної концепції є забезпечення екологічної стабільності суспільства. 

Здавалося б, що спроби створити стимули для відповідальної та 

довгостроково орієнтованої поведінки стосовно сталого розвитку суперечать 

реальній ринковій практиці стимулів, спрямованих на отримання 

короткострокових, індивідуальних та максимальних вигод. Однак, у 

посткризовий період мова починає вестися не лише про можливість, але й про 

доцільність суміщення принципів функціонування фінансових посередників 

та ідей концепції сталого розвитку. Питання збереження екосистеми як 

чинника фінансової стабільності, знайшло своє висвітлення у доповіді голови 

правління банку Англії М. Карні (Mark Carney), який наголосив, що «коли 

зміна клімату стане визначальною проблемою для фінансової стабільності вже 

може бути занадто пізно» [2]. На його думку, каналами впливу кліматичних 

змін на фінансову стабільність є: фізичні ризики, які пов’язані з фізичними 

руйнуваннями активів підприємств, що зумовлює коливання вартості 

фінансових активів; ризики зобов’язань, які, насамперед, стосуються 

страхових компаній та їх зобов’язань до виплати грошових компенсацій у 

випадку настання страхового випадку, який можу бути спричинений також 
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кліматичними змінами. Останнім каналом є фінансові ризики, які виникають у 

результаті переоцінки вартості великого спектру активів внаслідок процесу 

адаптації до економіки з низьким вмістом вуглецю. 

Таблиця 2 

Порівняння бізнес-стандартів кредитних установ у докризовий період та 

передумов їх фінансової стабільності  

Бізнес-стандарти кредитних установ 
Передумови фінансової стабільності кредитних 

установ 

Виконання мінімальних регуляторних вимог 

та лобіювання дерегуляції 

Посилення регуляторних вимог до діяльності 

кредитних установ з метою задоволення інтересів 

суспільства 

Спрощене сприйняття процесу забезпечення 

вартості бізнесу шляхом максимізації ROE 
Стабільність як основний орієнтир діяльності 

Утримання високого показника левериджу з 

метою максимізації короткострокових 

прибутків 

Довгостроковий орієнтир щодо рівня ліквідності, 

капіталізації  

Корпоративна система заохочення сприяє 

надмірному накопиченню ризиків 

Узгодження схем винагороди з довгостроковими 

цілями 

Наявність суперечливих, з точки зору 

соціально-економічних наслідків, напрямів 

бізнесу (наприклад, фінансові спекуляції, 

валютне кредитування) 

Першочергове зосередження бізнес-уваги 

кредитних установи на реальній економіці 

Обмежена прозорість та підзвітність 

(виключно у рамках законодавчих вимог) 

Широке висвітлення не лише фінансових 

аспектів діяльності, але й внутрішніх стандартів 

ведення бізнесу, у тому числі, корпоративної 

соціальної та економічної відповідальності  

Джерело: Розроблено автором. 

 

З огляду на все вищезазначене вважаємо, що з метою мінімізації 

фінансових криз, довгострокове утримання фінансової стабільності кредитних 

установ необхідним є імплементація ідей сталого розвитку безпосередньо у їх 

діяльність як світоглядну основу ведення бізнесу. Це повинно відображатися у 

такому: 

1) використання системного підходу до визначення цільових 

орієнтирів діяльності кредитних установ, досягнення яких сприяло б як 

підвищенню вартості їх бізнесу, так і рівню їх фінансової стабільності. Такі 

цільові орієнтири не повинні обмежуватися виключно фінансовим виміром 

діяльності установ, але також відображати економічні, соціальні та екологічні 

ефекти їх функціонування; 

2) доповнення критеріїв, що беруться до уваги при прийнятті рішень 

про інвестиції, індикаторами сталого розвитку, які відображатимуть якість 

впливу діяльності кредитних установ на економічну, соціальну та екологічну 

сфери. На нашу думку, це дозволить: 1) мінімізувати ті види діяльності 

кредитних установ, що мають негативний вплив на зовнішнє середовище, а 

отже, опосередковано посилить рівень їх фінансової стабільності, оскільки 

ослабить канал негативних зворотних зв’язків; 2) розширити участь 
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кредитних установ у реалізації інвестиційних програм, що мають 

довгостроковий ефект, а отже, подовжить часовий горизонт їх вкладень; 3) 

сприятиме зближенню індивідуальних інтересів акціонерів кредитних установ 

та суб’єктів реального сектору економіку.    

Корпоративне сприйняття ідей сталого розвитку на рівні стереотипів та 

переконань, стане тою платформою, яка, з одного боку, взаємоузгодить 

інтереси кредитних установ та суспільства, які лежать в основі вибору 

методів, засобів, інструментів та способів досягнення цілей економічних 

агентів. А з іншого боку, дозволить гармонізувати взаємодію кредитних 

установ та інституту регулювання та нагляду в аспекті забезпечення 

фінансової стабільності: формування кінцевого результату (рівня фінансової 

стабільності) буде не наслідком дієвості примусових норм та правил, а також 

контролю якості їх дотримання, а результатом усвідомленої соціально-

економічної відповідальності кожного суб’єкта ринку у забезпеченні 

фінансової стабільності.  
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При висвітленні сутності поняття «розвиток» слід відзначити існування 

різних інтерпретацій, відсутність єдності думок вчених-економістів при 

трактуванні даної дефініції. Це пояснюється складністю самого поняття, що 

включає різні характеристики розвитку. Представимо синтез підходів, які 

знайшли відображення в численних публікаціях вітчизняних і зарубіжних 

вчених-економістів. 

Перш за все, звернемось до семантичного значення терміну «розвиток»: 

це процес переходу від старого якісного стану в інший, більш досконалий, від 

простого до складного, від нижчого до вищого [1]. Звідси, окремі вчені 

ототожнюють розвиток з прогресивними змінами стану об’єкта дослідження: 

розвиток – це рух уперед, формування нових рис, становлення нових 

структурних характеристик об’єкта, його еволюція, поліпшення, 

удосконалення, прогрес, а також ріст і розширення [2]. 
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Другі вчені акцентують увагу на співвідношенні понять «розвиток» та 

«зростання». При цьому зростання являє собою одну з форм прояву розвитку. 

Іншою формою прояву розвитку є якісні зміни, наприклад, зміна структури 

системи. На певному етапі кількісні зміни призводять до якісних перетворень, 

у той час як вже нова якість сприяє породженню нових кількісних змін. Однак 

початковий імпульс до розвитку виходить з високих темпів зростання 

кількісних показників, у результаті яких відбувається прогресивна зміна в 

рівні якості системи [3]. Якісні та кількісні зміни у процесі розвитку можуть 

відбуватися відносно незалежно. Наприклад, реконструктивний економічний 

розвиток [4] досягається на основі якісної перебудови структури економіки. 

Його особливістю є те, що він може бути досягнутий як за позитивних, так і за 

нульових і навіть за від’ємних темпів зростання економіки. Водночас можлива 

ситуація, коли зростання окремих показників не може трактуватися як 

розвиток. 

Розвиток відбувається через процес адаптації і пристосування системи 

до навколишнього середовища через зміну форм, а точніше – через зміну 

структури, способу функціонування системи. Система може розвиватися, 

адаптуючись до позитивних змін зовнішнього середовища, змінюючись 

відповідно до них, з одного боку, а також здійснюючи протистояння до 

негативних змін, з іншого боку. Розвиток має нерівномірний циклічний 

характер. Це пов’язано як з нерівномірністю розвитку навколишнього 

середовища, так і з нерівномірністю розвитку складових системи. Саме 

асинхронність між ходом розвитку навколишнього середовища і тим, як 

відбуваються процеси адаптації в системі, породжує виникнення циклів 

розвитку. 

Інші вчені представляють розвиток у рамках діалектико-

матеріалістичної концепції, відповідно до якої розвиток відбувається не по 

прямій лінії, а по спіралі, стрибкоподібно. Внутрішні імпульси для такого 

розвитку дають протиріччя, зіткнення різних діючих сил і тенденцій. Якщо 

розглядати розвиток з точки зору процесу розвитку системи, то при такому 

підході це процес послідовних переходів в ієрархічній системі дисипативних 

структур складності, яка безперервно зростає. Таким чином, розвиток – це 

багатовимірний процес, при якому система може змінювати свою структуру, 

склад елементів і функцій. Процес розвитку може бути неперервним та 

скеровуватись суб’єктами управління. 

По-іншому розмірковують дослідники, які відзначають флуктуаційний 

характер розвитку, що здійснюється не за постійною висхідною, а на основі 

чергування фаз (або періодів) спаду і зростання в результаті кількісних і 

якісних змін як в певній системі, так і в оточуючому середовищі. Цей процес 

характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями руху.  

Викладене означає, що розвиток, як правило, пов’язується з динамічною 

зміною стану, що призводить до прогресу будь-якої системи, але за деяких 

умов може призвести до зворотних змін, а саме, до регресу. Це складний і 
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багатогранний процес, що реалізується завдяки здатності систем змінювати 

свою структуру, склад елементів і функцій. 

Розглянемо характеристики розвитку на прикладі фінансового ринку. 

Для розвинених фінансових ринків характерні такі особливості [5]: 

стабільність, незначні коливання курсів цінних паперів, валютних курсів, 

процентних ставок; розвинена законодавча база, що регулює фінансові 

операції на ринку; функціонування налагодженої інформаційної системи; 

розвинена система захисту інтересів споживачів фінансових послуг; висока 

ліквідність і надійність більшості фінансових інструментів; надійність 

фінансових посередників, які  функціонують на ринку; значні обсяги 

фінансових операцій, що здійснюються на ринку; розвинена інфраструктура, 

яка включає: систему гарантування, страхування та захисту прав інвесторів; 

систему рейтингових агентств і кредитних бюро, які сприяють загальному 

зниженню фінансових ризиків; систему аудиту та оціночної діяльності, що 

забезпечують прозорість суб’єктів ринку; біржову і розвинену позабіржову 

системи; адекватну систему ціноутворення. 

Натомість фінансові ринки, що розвиваються, характеризуються: 

волатильністю, коли значення курсів цінних паперів, процентних ставок 

характеризуються досить різкими і частими коливаннями; наявністю 

додаткових ризиків порівняно з ризиками, традиційно існуючими на 

розвинених ринках (політичні ризики, включаючи ризик зміни економічного 

курсу, ризики введення валютних обмежень, збільшення податкового 

навантаження, проведення приватизації емітента, незаконного захоплення 

власності та ін.); відсутністю розвиненої системи страхування ризиків; 

недостатньо розвиненою інфраструктурою; недосконалістю законодавчої 

бази, що регулює операції на ринку; відсутністю налагодженої інформаційної 

системи; низькою ліквідністю і надійністю більшості цінних паперів, що 

функціонують на фондовому ринку; низькою довірою з боку продавців коштів 

до функціонуючих на ринку фінансових посередників; залежністю від потоків 

зовнішнього фінансового капіталу; низькою ефективністю фінансового ринку; 

недосконалістю системи державного нагляду та регулювання на фінансових 

ринках; труднощами доступу резидентів на фінансові ринки інших країн. 

В Україні фінансовий ринок характеризується слабо диверсифікованим 

набором фінансових інструментів, нерівномірним розвитком різних сегментів, 

прогалинами у регулюванні. Подальший розвиток вітчизняного фінансового 

ринку повинен здійснюватись шляхом активізації накопичень громадян; 

зниження транзакційних витрат; підвищення ефективності інвестування 

коштів інституційних і приватних інвесторів; підвищення ефективності 

ціноутворення через вирівнювання цін і доходностей фінансових продуктів і 

послуг; збільшення спектру фінансових послуг тощо. 
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Базельський комітет з питань банківського нагляду є визначальним 

регуляторним органом з питань управління ризиками банківської сфери, у 

тому числі і ризику ліквідності. Незважаючи на те, що комітет приділяє увагу 

широкому колу питань регулювання банківської діяльності (таких як: вимоги 

до капіталу, ринкова дисципліна, протидія фінансуванню тероризму, оцінка 

системно важливих банківських установ, тощо), основна мета його створення, 

як зазначив Джордж Бланден (George Blunden), перший голова Базельського 

комітету з питань банківського нагляду ще у 1975 році, «..полягає у 

забезпеченні платоспроможності та ліквідності банків»[1, с.5]. 

Перший важливий та всеохоплюючий нормативний документ комітету – 

«Основні принципи ефективного банківського нагляду» (1997 рік, який був 

удосконалений у 2006 році) – відображає набір рекомендацій для здійснення 

ефективного нагляду та регулювання банківських установ по всьому світу. До 

світової фінансової кризи основна спрямованість рекомендацій Базельського 

комітету зводилася до проблем забезпечення достатності капіталу (принцип 

16) та адекватного управління кредитним ризиком (принципи 17-20). Ризику 

ліквідності присвячений лише 24 принцип, який передбачає необхідність 

наявності у банків стратегії управління ліквідністю та ефективних процедур 

для ідентифікації, вимірювання, оцінки, моніторингу та контролю або 

зменшення ризику ліквідності [2, с.12].  

Не можна сказати, що Базельський комітет з питань банківського 

нагляду до початку світової фінансової кризи не приділяв належної уваги 

ризику ліквідності. Навпаки, було випущено низку публікацій та 
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рекомендаційних документів щодо процесу управління та регулювання 

ліквідності банків, а саме: «Підходи до вимірювання та управління 

ліквідністю» (1992 рік); «Надійна практика управління ліквідністю в 

банківських організаціях» (2000 рік); «Управління ризиком ліквідності у 

фінансових групах» (2006 рік);  «Принципи належного управління і нагляду за 

ризиком ліквідності» (2008 рік), тощо.  

Всі вищевказані документи переважно носять загальний  

рекомендаційний характер, що дозволяє банківським установам по всьому 

світу привести свої процедури управління ліквідністю до належного вигляду. 

З іншого боку, відсутність чітких глибинних механізмів ідентифікації та 

вимірювання ризику ліквідності практично позбавила менеджерів банківських 

установ можливості відчути наближення кризи, що була пов’язана саме із 

даним видом банківського ризику. 

Глобальна фінансова криза 2007-2009 років, що сколихнула світовий 

економічний та банківський простір, показала недосконалість існуючих 

механізмів управління та регулювання ліквідністю. Враховуючи даний 

фактор, Базельський комітет зосередив підвищену увагу на питаннях 

забезпечення ліквідності банків.  При цьому, рекомендаційні документи з 

питань ліквідності умовно зводяться до трьох основних постулатів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні постулати забезпечення належного управління ризиком 

ліквідності банків Базельським комітетом після 2009 року 
Джерело: розробка автора 

 

По-перше, Базельським комітетом було запроваджено два нових 

коефіцієнти ліквідності: 

1) Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), який призначений для 

визначення обсягу високонадійних і ліквідних активів для покриття 

неочікуваного відтоку коштів протягом короткострокового періоду (30 днів) 

та визначається як співвідношення запасу високоліквідних активів до чистих 

грошових відтоків за 30-денний період. 
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2) Коефіцієнт чистого стабільного фінансування, нетто-фондування 

(NSFR), який визначає мінімально необхідний рівень стабільного 

фінансування, виходячи з характеристик ліквідності банківських активів і 

бізнесу на довгостроковий період (1 рік) та визначається як співвідношення 

наявного обсягу стабільних джерел фінансування до необхідного обсягу 

стабільного фінансування [3, с.3, 25]. 

Рекомендації комітету надають детальний опис розрахунку даних 

коефіцієнтів, та кожна країна самостійно проектує рекомендації щодо 

показників ліквідності відповідно до власного законодавства та вимог 

нагляду. 

По-друге, особливу увагу банки повинні приділяти підтриманню своєї 

внутрішньоденнної ліквідності, що являє собою кошти, які можуть бути 

доступні протягом робочого дня, як правило, щоб дозволити банкам 

здійснювати платежі в режимі реального часу [4, с.3]. Саме тому, банк 

повинен: 

- вимірювати очікувані щоденні валові притоки та відтоки ліквідності, 

та за можливості прогнозувати розмір дефіциту потенційного чистого 

фінансування, яке може бути необхідне протягом поточного дня; 

- контролювати внутрішньоденні ліквідні позиції щодо очікуваних 

видів діяльності та наявних ресурсів; 

- організувати отримання достатнього внутрішньоденного 

фінансування для задоволення своїх поточних щоденних цілей; 

- управляти та мобілізувати заставу, коли це необхідно для отримання 

внутрішньоденних коштів; 

- управляти часом відтоку своєї ліквідності відповідно до поставлених 

оперативних щоденних цілей;  

- бути готовим до непередбачених коливань внутрішньоденних потоків 

ліквідності. 

І по-третє, для підвищення загальносистемної ліквідності Базельський 

комітет рекомендує проводити регулярні стрес-тести ліквідності. Більше того, 

вирішальну роль у цьому напрямку повинні відігравати наглядові органи, 

оскільки окремі банки як правило не володіють усіма необхідними даними для 

проведення стрес-тестів ліквідності, замінюючи їх стандартизованими 

сценаріями розвитку подій, що практично виключає можливість наглядових 

органів до ефективного аналізу результатів таких стрес-тестів та оцінки 

відносного ризику ліквідності банківських інститутів. Макроекономічні стрес-

тести можуть здійснюватися за 2 підходами:  

 підхід «bottom-up» («знизу-вверх») - стрес-тести проводяться 

фінансовими установами на підставі загального розробленого регулятором 

сценарію, а їх результати подаються регулятору для аналізу та опрацювання; 

 підхід «top-down» («зверху вниз») – стрес-тести проводяться самими 

органами влади або іншими регуляторами за єдиною методологією, 
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результати яких в подальшому використовуються для оцінки ризику 

ліквідності банків. 

Як показує практика, більшість регуляторів проводять стрес-тести як за 

підходом «bottom-up», так і підходом «top-down»,  які доповнюють одне 

одного та дозволяють провести цінні перехресні перевірки щодо підтримання 

на належному рівні ліквідності банків [5, с.1, 22]. 
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Сучасний період розвитку економічних відносин в Україні, поставив на 

одне з перших місць проблему забезпечення фінансової безпеки підприємств: 

забезпечення комерційної таємниці, резервної системи, управління ризиками, 

аналітичного аудиту. 

Фінансова безпека підприємства – це стан його захищеності від 

негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, дестабілізуючих 

чинників, при якому забезпечується стійка реалізація основних комерційних 

інтересів і цілей статутної діяльності.  

У сучасних умовах господарювання протидіяти загрозам багато в чому 

можливо володіючи достовірною та точною інформацією, спираючись на яку 

суб’єкт господарської діяльності обирає партнерів, встановлює 

взаємовідносини та визначає форму розрахунків з клієнтами та 

постачальниками, вирішує питання про інвестування своїх коштів. Саме таку 

інформацію повинна генерувати система обліково-аналітичного забезпечення.  

У найбільш широкому розумінні обліково-аналітична система – це 

система, яка базується на бухгалтерській інформації, що включає оперативні 

дані і використовує для економічного аналізу статистичну, технічну, 

соціальну та інші види інформації, необхідну для ухвалення управлінських 

рішень на макро- та мікрорівнях [2]. 

Механізм обліково-аналітичного забезпечення має передбачати 

збирання інформації, способи її узагальнення та аналізу, а також технології 

надання безпосереднім користувачам для оцінки рівня та стану економічної 

безпеки власного підприємства чи його партнерів та/або конкурентів, 

діяльність яких може вплинути на стан безпеки підприємства.  

Обліково-аналітична інформація є результатом функціонування 

відповідної системи забезпечення. 
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Відповідно до цього, обліково-аналітична інформація має відповідати 

таким вимогам: 

- чітко та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності 

всі господарські операції, що здійснюються на підприємстві; 

- подавати суб’єктам безпеки інформацію про поточний рівень 

економічної безпеки шляхом розрахунку найважливіших якісних та 

кількісних показників; 

- виявляти, ідентифікувати та відстежувати розвиток внутрішніх та 

зовнішніх викликів, ризиків та загроз; 

- протидіяти промисловому шпигунству та витоку конфіденційної 

інформації; 

- формувати інформаційну базу для ухвалення рішень у процесі 

управління економічною безпекою підприємства. 

Отже, на основі вище поданого можна сформувати основні напрями 

здійснення обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки 

підприємства: 

- інформаційне забезпечення прийняття рішень суб’єктами безпеки; 

- моніторинг рівня економічної безпеки підприємства; 

- виявлення та ідентифікація появи та розвитку ключових внутрішніх і 

зовнішніх загроз та ризиків; 

- подання достовірної інформації про наявні ресурси; 

- надання інформації про рівень агресивності зовнішнього середовища; 

- узгодження економічних інтересів підприємства. 

Не переймаючись про дотримання елементарних заходів фінансової 

безпеки бізнесу, підприємство може опинитися на межі банкрутства. 

На рис. 1 наведений можливий алгоритм забезпечення фінансової 

безпеки підприємства.  

Для визначення джерел ризику і його видів необхідна наявність 

надійного інформаційного забезпечення. 

Кожне підприємство має своє інформаційне середовище для визначення 

джерел господарського ризику, і одна з цих функцій ризик менеджера, як раз і 

полягають у своєчасному виявленні, угрупованні та ранжуванні небезпек. 

 

Фінансова безпека 

  

 

  

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм забезпечення фінансової безпеки підприємства  
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небезпек відносяться: 

1. Опитувальні листи: існує два типи – стандартизовані та 

спеціалізовані. Стандартизовані, або універсальні, листи розробляються і 

використовуються міжнародними асоціаціями консультантів або страховиків 

для уніфікації статистичних даних і застосовні для більшості підприємств. 

Опитувальний лист включає кілька розділів, кожен з яких містить перелік 

питань, що дозволяють скласти повне уявлення про структуру та кількісних 

показниках описуваного об’єкта. Спеціалізовані опитувальні листи 

розробляються для конкретних видів діяльності і стимулюють респондентів 

виявляти характерні для них особливості тих чи інших ризиків. 

2. Структурні діаграми, що дозволяють виявляти, внутрішні ризики, 

пов’язані з якістю менеджменту, маркетингу, організацією роботи і т. д. 

Структурні діаграми описують особливості структури підприємства і залежать 

від сформованого типу управління і принципів поділу функцій. В основному 

структурні діаграми дають можливість виявити внутрішні ризики, такі як 

дублювання функцій одного відділу компанії іншими, залежність і 

концентрація, а також дозволяють визначити відсутність або недостатність 

добре налагоджених зв’язків між підрозділами підприємства. 

3. Карти потоків або потокові діаграми виявляють основні небезпеки 

виробничого процесу і дозволяють приблизно оцінити надійність і стійкість 

вузлових елементів виробництва . Водночас, без залучення додаткових джерел 

інформації потокові діаграми не дають можливості визначити ступінь 

ймовірності настання ризику.  

4. Інспектування дає можливість отримання додаткової інформації та 

перевірки її достовірності та повноти на місцях. Існують практики 

несподіваних інспекцій об’єктів та завчасного сповіщення. 

5. Аналіз звітності важливий для виявлення фінансових, комерційних, 

підприємницьких ризиків. У фінансовій та управлінської документації 

фіксуються всі події, що мають відношення до збільшення або зменшення 

ризику. Ризик – менеджер, аналізуючи фінансові та управлінські документи, 

систематично використовує всю доступну інформацію для ідентифікації 

небезпек, пов’язаних з умовами укладання договорів, ефективністю 

використання фінансових ресурсів підприємства і виконанням зобов’язань. 

Наявність у менеджера надійної ділової інформації дозволяє йому швидко 

ухвалювати оптимальне фінансове або комерційне рішення, впливає на 

правильність таких рішень і веде до зниженню витрат і збільшення прибутку. 

Ефективне функціонування системи обліково-аналітичного  

забезпечення підприємства залежить не тільки від його комплексності, 

організаційності і працездатності, а й від того, наскільки чітко визначена його 

структура. В цілому управління ризиком має бути дуже динамічним. 

Ефективність його функціонування багато в чому залежить від швидкості 

реакції на зміну умов ринку, економічної ситуації, фінансового стану об’єкта 

управління. 
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Останнім часом для українських підприємств усе більшої актуальності 

набуває трансформація фінансової звітності відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) [1]. Однією з проблем є 

трансформація витрат підприємства. Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її подання у 

фінансовій звітності в Україні визначає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [2] та П(С)БО 16 «Витрати» [3]. Норми цих положень 

поширюються на всі підприємства, організації незалежно від форми власності, 

крім бюджетних установ та банків. У міжнародній практиці методологію 

щодо витрат звітного періоду визначають Концептуальна основа фінансової 

звітності [4] та МСБО 1 «Подання фінансової звітності». 

Метою даного дослідження є визначення напрямів гармонізації 

вітчизняних нормативних вимог щодо витрат з міжнародними стандартами.   

Для встановлення розбіжностей щодо визначення, класифікації, 

визнання та розкриття витрат звітного періоду у вітчизняній та міжнародній 

практиці нами проведено відповідне порівняння нормативних вимог, наведене 

у табл.1.  Як видно з таблиці, визначення терміну «витрати» та визнання 

витрат у вітчизняному та міжнародному стандарті ідентичні. Порівнюючи 

класифікацію витрат за МСБО 1 та П(С)БО 16 та відзначаючи їх 

спорідненість, варто зазначити суттєву розбіжність у формі звіту, в якому 

зазначається інформація про витрати, та поданні витрат у цих звітах. Так,  на 

відміну від вітчизняного НП(С)БО 1, яким регламентується обов’язкова 

форма Звіту про фінансові результати, міжнародний стандарт МСБО 1 такої 

регламентації не містить – суб’єкт господарювання самостійно обирає форму 

подання Звіту про прибутки і збитки. Такий підхід дозволяє краще 

враховувати специфіку діяльності та надавати користувачам більш доречну 

інформацію. НП(С)БО 1 зобов’язує у Звіті про фінансові результати подавати 
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класифікацію витрат як за функцією та і за елементами (характером) витрат, 

тоді як МСБО 1 дає змогу у Звіті про доходи і витрати обрати класифікацію 

витрат за функціями або за характером (елементами). Оскільки кожен метод 

подання має переваги для різногалузевих підприємств, норми МСБО 1 

передбачають обрання такої класифікації, яка буде найбільш достовірною і 

більш доречною. 

Також необхідно зазначити, що МСБО 1 визначає лише мінімальний 

перелік статей, які мають бути відображені у Звіті про прибутки та збитки, а 

саме: дохід; фінансові витрати; частка прибутку або збитку асоційованих 

компаній або спільних підприємств, які обліковуються методом участі в 

капіталі; прибуток або збиток до оподаткування від продажу активів або 

зменшення зобов’язань, які відносяться до діяльності, що припиняється; 

витрати на податок; підсумок прибутку або збитку після оподаткування; 

прибуток або збиток за період; розподіл прибутку або збитку за період що 

відноситься до частки меншості та до власників капіталу материнського 

підприємства. 

Слід відзначити суттєві відмінності у розкритті інформації про витрати 

у примітках до фінансової звітності. Примітки до річної фінансової звітності 

(форма № 5) за вітчизняними нормами не є самодостатнім звітом, а носять 

допоміжний характер. Їх сенс полягає в поясненні окремих показників витрат, 

відображених в інших формах звітності. Вимоги МСБО 1 по розкриттю даних 

щодо витрат набагато жорсткіші, інформації потрібно розкривати набагато 

більше.  

Таблиця 1 

Характеристика витрат звітного періоду у вітчизняних та міжнародних 

стандартах 
П(С)БО 16, НП(С)БО 1 Концептуальна основа фінансової звітності, 

МСБО 1 

Визначення  

Витрати – зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілу власниками) 

Витрати – це зменшення економічних вигід 

протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у 

вигляді виникнення зобов’язань, 

результатом чого є зменшення власного 

капіталу, за винятком зменшення, 

пов’язаного з виплатами учасникам 

Визнання   

Витратами звітного періоду визнаються або 

зменшення активів, або збільшення 

зобов’язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу підприємства (за 

винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), 

за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та 

збитки, коли виникає зменшення майбутніх 

економічних вигід, пов’язаних зі 

зменшенням активів або збільшенням 

зобов’язання, які можна достовірно 

виміряти.  
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Продовження табл.1 

Класифікація 

За елементами витрат: матеріальні 

затрати; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; 

амортизація; інші операційні витрати. 

За функціями витрат: собівартість 

реалізації; адміністративні витрати; витрати 

на збут; інші операційні витрати; фінансові 

витрати; інші витрати; витрати податку на 

прибуток. 

За характером витрат: амортизація; 

матеріальні витрати; транспортні витрати; 

витрати на рекламу; виплати працівникам; 

інші витрати. 

За функціями витрат: собівартість 

реалізації; витрати на збут; адміністративні 

витрати; інші витрати; фінансові витрати; 

витрати на податок. 

Розкриття  

У примітках до фінансової звітності 

наводиться інформація про: 

- склад і суму витрат, відображених у 

статтях «Інші операційні витрати» та «Інші 

витрати» Звіту про фінансові результати;  

- склад і суму витрат, які не включені до 

статей витрат Звіту про фінансові 

результати, а відображені безпосередньо у 

складі власного капіталу (крім вилучення 

капіталу та розподілу між власниками).  

 

Якщо статті витрат є суттєвими, суб’єкт 

господарювання повинен розкривати їх 

характер та суму окремо.  

Обставини, які ведуть до окремого розкриття 

інформації статей витрат, включають:  

а) списання запасів до чистої вартості 

реалізації або списання основних засобів до 

суми відшкодування; б) реструктуризацію 

напрямів діяльності та сторнування будь-яких 

забезпечень на витрати на реструктуризацію; 

в) вибуття об’єктів основних засобів; г) 

вибуття інвестицій; ґ) припинена діяльність;  

д) урегулювання судових позовів;  

е) інші сторнування забезпечень.  

Суб’єкт господарювання, який класифікує 

витрати у Звіті про прибутки і збитки за 

функцією, повинен розкривати додаткову 

інформацію про характер витрат. 

 

У формі № 5 не передбачено подання даних про витрати за попередній 

звітний рік. Згідно МСФЗ всі дані з приміток повинні відображатися і за 

попередній рік (роки). У міжнародній практиці на відміну від вітчизняної  

примітки до фінансової звітності часто є більш важливим та показовим 

джерелом інформації, ніж основні форми звітності. 

Таким чином, для гармонізації вітчизняних нормативних вимог щодо 

витрат звітного періоду з міжнародними стандартами необхідно, головними 

чином, внести зміни в частині розкриття інформації у примітках до фінансової 

звітності. Інші відмінності у подання витрат звітного періоду у вітчизняній 

фінансовій звітності, виявлені у проведеному дослідженні, можна усунути 

шляхом її трансформації відповідно до вимог міжнародних стандартів.  
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В умовах сучасної ринкової конкуренції задля зниження рівня ризиків 

господарської діяльності, можливості виходу підприємств на зовнішні ринки 

збуту своєї продукції і послуг, залучення іноземних інвестицій та отримання 

зовнішніх кредитних ресурсів промисловим підприємствам необхідно 

організовувати виробничо-збутову та організаційно-управлінську діяльність 

максимально ефективно. Відповідно, постає питання щодо створення 

необхідного рівня забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, а саме 

технічного, матеріального, кадрового, інформаційного, організаційного, 

методичного та ін.  

Одним з найважливіших видів забезпечення є інформаційне 

забезпечення, яке створює основу для отримання своєчасної і всебічної 

інформації про оперативну діяльність, створення системи 

внутрішньогосподарського контролю і аналізу з метою раціонального та 

ефективного використання економічних ресурсів підприємства, 

прогнозування ефективності діяльності і зниження ризику банкрутства на 

підприємствах малого бізнесу. Стійкий розвиток суб’єктів малого 

підприємництва залежить від формування ефективної системи обліково-

аналітичного забезпечення управління з метою формування достатнього 

обсягу облікової і аналітичної інформації належного рівня якості і корисності 

для її користувачів [1]. 

Сучасна система управління ресурсами промислового підприємства 

зокрема, та управління підприємством в цілому, прямо залежить від 

інформаційного забезпечення про його фінансовий стан та діяльність. 

Відповідно користувачі фінансових звітів зацікавлені в трьох типах 

інформації: 

1. Інформація про діяльність в минулому, яка дає змогу оцінити 

успішність діяльності підприємства та ефективність управління. 
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2. Інформація про поточний стан підприємства, яка дозволяє оцінити 

успіхи і невдачі, але найважливішим є те, що користувачі забезпечуються 

необхідною інформацією для оцінки переміщення грошових коштів і 

потенційного прибутку підприємства. 

3. Інформація про діяльність підприємства в майбутньому. 

Обліково-аналітична інформація формується в обліково-аналітичній 

системі, яка об’єднує роботу бухгалтерії та економічної служб підприємства. 

Така система повинна забезпечувати користувачів всією необхідною 

інформацією, що міститься в облікових регістрах та внутрігосподарській 

звітності, і тим самим створювати умови управлінському персоналу для 

комплексного оцінювання діяльності підприємства та прийняття 

обґрунтованих рішень [2]. 

На промислових підприємствах, де добре функціонує відділ 

економічного аналізу виділяють такі три основні етапи проведення 

аналітичної роботи: 

На першій стадії аналітичного процесу потрібно скласти план 

аналітичної роботи на підприємстві та підготувати всі необхідні матеріали для 

проведення власне самого аналізу.  

На другій стадії здійснюється збирання і перевірка достовірності 

інформації, що використовується із залученням статистичної звітності, даних 

синтетичного та аналітичного обліку, планової документації, результати 

спостережень тощо. На цьому етапі використовують всі можливі методи та 

інструменти економічного аналізу, зокрема порівняння, графічний, 

балансовий, елімінування, статистичний, тощо. 

На третій стадії відбувається узагальнення результатів аналізу, 

здійснюються висновки, подаються пропозиції щодо поліпшення 

ефективності діяльності підприємства, усуваються недоліки в роботі та 

мобілізуються невикористані резерви.  

Таким чином у кінцевому результаті формується обліково-аналітична 

інформація [3]. 

Поняття обліково-аналітичного забезпечення управління ресурсами 

підприємства та його загальною виробничо-організаційною діяльністю є 

ширшим за поняття обліково-аналітичної інформації. Слово «забезпечення» у 

даному терміні означає виконання, гарантування здійснення процесу 

постачання обліково-аналітичної інформації в системі управління. На думку 

автора [4], в це поняття має включатися комплекс дій з підготовки обліково-

аналітичної інформації, тобто процес її підготовки. 

Обліково-аналітичне забезпечення – це процес підготовки обліково-

аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Таким чином, 

поняття обліково-аналітичного забезпечення постає у двох значеннях:  

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням, 

збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації; 
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2) забезпечення системи управління відповідною кількістю 

необхідної якісної інформації. 

Метою обліково-аналітичного забезпечення має стати поєднанням 

процедур бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування 

інформації такого характеру: історичного, що узагальнює результати 

діяльності; аналітичного, що передує прийняттю обґрунтованого 

управлінського рішення. 

Щоб мати належне інформаційне забезпечення системи управління 

ресурсами промислових підприємств засобами обліку і аналізу доцільно 

сформулювати комплекс завдань для досягнення ефективного обліково-

аналітичного забезпечення реалізації управлінської функції:  

– розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, яка 

створюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу; 

– розробити методику оцінки якості облікового циклу та процесу 

аналітичної обробки облікової інформації; 

– встановити порядок генерування необхідної управлінню кількості 

даних у системі обліку та порядок подальшої трансформації облікових даних 

у аналітичну інформацію. 

У результаті формується визначення поняття «обліково-аналітичного 

забезпечення» – це процес підготовки обліково-аналітичної інформації, 

забезпечення її кількості та якості [4]. 

Щодо структури системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління ресурсами та підприємством, то її слід розглядати як єдність 

підсистем обліку, аудиту та аналізу, взаємодіючих через інформаційні потоки 

в процесі формування і передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної 

інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття 

управлінських рішень у системі управління підприємством, а також 

зовнішніми користувачами (рис. 1). 

 
Рис. 1 Складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством [5] 
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Отже, для необхідного рівня забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання обліково-аналітичною інформацією на різних рівнях 

управління, обов’язковим являється формування на підприємстві цілої 

системи обліково-аналітичного забезпечення. Це необхідно для того, щоб 

підприємство володіло всією необхідною інформацією з метою раціонального 

та ефективного використання різних видів ресурсів підприємства, і в 

результаті досягало поставлених цілей та запланованих фінансових 

показників. 
Список використаних джерел 

1. Гоголь Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого 

бізнесу : монографія / Т.А. Гоголь. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 384 

с. 

2. Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових результатів 

/ О.П. Ратушна // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 72–76. 

3. Реслер, М. В. Значення обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємством 

/ М. В. Реслер // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка 

/ В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ 

«Говерла», 2012. – Вип. 3 (37). – С. 146–148.  

4. Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: 

визначення сутності поняття / Т.М. Безродна //Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім 

В.Даля. – Луганськ, 2008. – №10, Ч. 2. – С. 58–62.  

5. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.d-

learn.pu.if.ua/data/users/7585/%D0%91%D0%9E%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF

%D1%80%20%D0%BF-

%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205.pdf 

 

 

УДК 658.783 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Кравченко О.О, к.е.н. 

olena_kravchenko17@ukr.net 

Цаплєва Ю., магістр 

Черкаський  інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

  

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення 

ефективності господарювання. Проте, останнім часом показники ефективності 

в країні значно погіршилися, зменшилися обсяги виробництва, знизилася його 

рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Це є наслідком занедбання 

економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. В період 

економічної кризи підприємства намагаються досягти збільшення прибутків 

не за допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості 

товарів тощо, а постійним підвищенням цін на свою продукцію. Хоч у такий 

спосіб окремі суб’єкти господарювання і досягнуть бажаних результатів, але в 

цілому даний підхід призведе до поглиблення економічної кризи. 
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Варто зазначити, що близько 70% показників ефективності діяльності 

промислових підприємств пов’язані саме з управлінням запасами: на багатьох 

підприємствах відсутня оцінка ефективності використання запасів, не 

розробляються норми і нормативи на закупівлю і використання сировини і 

матеріалів, що відповідно веде до збільшення матеріальних затрат на оборотні 

фонди і неефективного використання грошових активів. 

Не слід забувати і про те, що зростання виробничого потенціалу країни 

в цілому викликає необхідність підвищення ефективності використання 

запасів кожного окремого підприємства, незалежно від форми власності, для 

досягнення високих кінцевих результатів. Запаси для виробничого 

підприємства є основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких, 

підприємство отримує прибутки, що у свою чергу є метою діяльності будь-

якого підприємства, а їх аналіз та оцінка являє собою важливу складову для 

вирішення задач управління суб’єктом господарювання. 

Ефективність управління виробничими запасами має важливе значення, 

так як здійснює значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності 

засобів, залучених підприємством, а також впливає на загальну ефективність 

управління оперативним розвитком підприємства в короткостроковій 

перспективі. 

Зауважимо, що виробничі запаси – це товарно-матеріальні цінності, які 

вносять до інвентаризаційного опису за кожним окремим найменуванням. При 

фактичній перевірці встановлюють наявність сировини, матеріалів, покупних 

напівфабрикатів, тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, товарів, готової продукції тощо [1, с.7-8]. 

В умовах товарно-грошових відносин рух, кругообіг товарно-

матеріальних цінностей опосередковується їх вартістю, що не витрачається, 

не споживається подібно до її речових носіїв, а залишається в межах процесу 

відтворення та змінює лише форми свого руху. 

Запаси – це активи, які перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу отриманого продукту виробництва; утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт 

чи надання послуг [2, с.4-8]. 

Варто зауважити, що запасам товарно-матеріальних цінностей властиві 

певні відмінності порівняно з іншими видами активів, а саме: 

 їх характерною рисою є постійна циркуляція; 

 на відміну від основних засобів запаси постійно використовуються; 

 враховуючи процес постійного використання їх, внаслідок якого 

відбувається реалізація готової продукції, запаси потребують 

безперебійного поповнення; 

 запаси на відміну від грошових коштів або заборгованості не 

створюють самостійного доходу. 
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Придбання і зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей на 

підприємстві – це певний господарський процес, який тісно пов’язаний з 

тривалим періодом замороження грошових коштів, вкладених у ці запаси. Сам 

процес придбання і зберігання запасів полягає у виконанні дій, які 

спричиняють певні витрати і втрати, зокрема: 

 витрати, пов’язані з опрацюванням замовлення. До них відносять 

витрати з вивчення цін, величини і періодичності поставки, умови оплати та 

ін.; 

 витрати на зберігання запасів, які можуть виникати внаслідок 

розрахунку відсотка від коштів, вкладених у ці запаси, а також на 

складування, охорону, страхування, перевезення, завантаження, 

розвантаження тощо; 

 витрати і втрати, які можуть виникнути у зв’язку із зниженням 

реалізації в результаті зменшення попиту на цю продукцію, а також втрати, 

зумовлені підвищенням витрат у зв’язку з вимушеною взаємозамінністю 

запасів та ін. [3, с.61-64]. 

Таким чином, ми прийшли до висновку, що поняття «управління 

запасами» - це балансування між двома цілями, взаємовиключаючими одна 

одну в своїх полярних точках: скорочення сукупних витрат, спрямованих на 

утримання запасів, і забезпечення максимальної надійності виробничого 

процесу. Дане твердження дозволяє виділити правило управління запасами: 

збільшення запасів доцільно до тих пір, поки передбачувана економія 

перевищує витрати з утримання додаткових запасів і відволікання обігових 

коштів. Отже, на нашу думку, завданням кожного підприємства з управління 

запасами є визначення оптимального рівня вкладення і безпечного зниження 

вкладення грошових коштів у придбання і зберігання запасів. Ця проблема  

особливо важлива для підприємств, де запаси становлять значну частину 

оборотних фондів. 

Скорочення запасів на підприємстві до безпечного рівня дасть змогу 

збільшити обігові кошти для більш раціонального застосування їх, а також 

сприятиме усуненню їх можливого фізичного і морального старіння. 

Завданням менеджерів, які здійснюють операції з придбання запасів, є 

зменшення витрат, пов’язаних із придбанням їх, і знаходження більш 

доступної ціни, за якою буде вигідно придбати ці запаси. 
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Структурні зміни в економіці України, що пов’язані з глобалізаційними 

процесами, зумовлюють зниження платоспроможності вітчизняних 

підприємств, що призводить до невиконання ними зобов’язань. У зв’язки з 

цим набувають актуальності питання щодо відображення в бухгалтерському 

обліку кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

Проблеми обліку кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позовної давності розглядалася у працях багатьох науковців, серед яких 

Л.І. Коваль, А.І. Іващенко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов та інші. Але, зміни 

внутрішнього та зовнішнього економічного середовища в Україні 

зумовлюють необхідність уточнення особливостей обліку кредиторської 

заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

Чинне законодавство не має чіткого визначення поняття «кредиторська 

заборгованість». Кредиторська заборгованість відноситься до зобов’язань 

підприємства і повністю відповідає їй за своєю сутністю.  

Поняття «позовна давність» визначене Цивільним кодексом України, та 

трактується як строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою 

про захист свого цивільного права або інтересу. Термін позовної давності є 

актуальним і по відношенню до кредиторської заборгованості по розрахунках 

за податками та платежами. 

Згідно із пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України, строк 

позовної давності становить 1095 днів, що настає за останнім днем граничного 

строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації, та/або граничного строку сплати 

грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така 

податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.  

Якщо контролюючий орган протягом даного строку не проводить перевірку і 

не визначає суму грошових зобов’язань платника податків після закінчення 

строку, то дана кредиторська заборгованість визнається безнадійною [2]. 

Суб’єкт господарювання, який має кредиторську заборгованість, за 

якою минув строк позовної давності, у бухгалтерському обліку відображає її у 

складі іншого операційного доходу без ПДВ, а у податковому обліку 

відносить до складу інших податкових доходів [3, с.40]. На рахунках 

бухгалтерського обліку таке списання відображається шляхом відображення 

за дебетом відповідного рахунку кредиторської заборгованості та за кредитом 

субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» 
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Відповідно до пункту 292.6 статті 292 ПКУ, датою отримання такого доходу є 

дата списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої 

минув [2].  

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, 

впливає на об’єкти оподаткування, а саме: 

 платник податку на прибуток відносить дану кредиторську 

заборгованість до іншого операційного доходу і враховує при визначенні 

фінансового результату до оподаткування; 

 платник податку з доходів фізичних осіб, відповідно до пп.164.2.7 

п.164.2 ст.162 ПКУ, суму заборгованості за укладеним ним цивільно-

правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує 

суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого 

для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, відносить до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу [2]; 

 платник податку на додану вартість коригує суму податкового 

кредиту в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської 

заборгованості проводкою Дт 631,685 Кт 641 на суму ПДВ і списує на 

субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» проведенням Дт 949 Кт 

631,685 [4]; 

 платник єдиного єдиного податку третьої групи, який є платником 

податку на додану вартість, згідно із п. 292.3 ст.292 ПКУ включає суму 

кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності до суми 

доходу і дана сума оподатковується за ставкою 5% [2]. 

Таким чином, проаналізувавши дане питання можна зробити наступні 

висновки:  

- при здійсненні господарської діяльності та обліку кредиторської 

заборгованості щодо якої минув строк позовної давності, необхідно 

враховувати норми Податкового кодексу України, Цивільного кодексу 

України та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

- після закінчення строку позовної давності, кредиторська 

заборгованість набуває статусу безнадійна, яка не підлягає погашенню і 

потребує списанню з балансу підприємства; 

- прострочена кредиторська заборгованість включається до складу 

доходів, яка у свою чергу враховується при визначенні оподаткованого 

доходу відповідно до правил бухгалтерського обліку. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України особливе значення 

набуває необхідність комплексного врахування всіх факторів, що дозволить 

забезпечити динамічне економічне зростання. Ефективно працююча 

фінансово-кредитна система є одним із важливих факторів прискорення 

розвитку країни і залежить від успішної діяльності всіх його учасників. Саме 

тому розвиток ринку фінансових послуг країни об’єктивно потребує існування 

в його інституційній структурі розгалуженої системи фінансових 

посередників. Для забезпечення рівних можливостей доступу до фінансових 

послуг посередники повинні задовольняти потреби різних споживачів: від 

великих корпорацій до пересічних громадян. В умовах суттєвої диференціації 

життєвого рівня населення України значною є роль фінансових установ із 

соціальним складником, до яких належать і кредитні спілки. Кредитні спілки 

функціонують на грошовому ринку держави, який є особливим сектором 

ринку, на якому здійснюється купівля і продаж грошей як специфічного 

товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар. 

Одним із найважливіших завдань забезпечення економічного зростання 

кредитних спілок є формування сукупності ресурсів, достатніх як для 

кредитування поточних потреб суб’єктів господарювання, так і для 

фінансування інвестиційної діяльності, формування відповідних резервів і 

підтримки власної ліквідності. Згідно з Порядком № 177 активи кредитної 

спілки складаються з продуктивних активів – використання яких дає 

кредитній спілці економічні вигоди у вигляді доходу, і непродуктивних – 

активів, що забезпечують діяльність кредитної спілки, але не дають доходу 

[1].  

До продуктивних активів кредитної спілки належать: кредити, надані 

членам кредитної спілки; кредити фермерським господарствам та приватним 

підприємствам, які перебувають у власності члені кредитної спілки; кредити, 

надані кредитним спілкам; фінансові інвестиції; інші продуктивні активи, у 

тому числі кошти у спільних фінансових фондах асоціацій. Непродуктивні 

активи представляються собою грошові кошти; основні засоби; інші 
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необоротні матеріальні активи; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; 

інші непродуктивні активи, у тому числі кошти у спільних фінансових фондах 

асоціацій.  

Водночас цим же Порядком зазначено види доходів кредитної спілки, 

тобто доходів від продуктивних активів, а саме: отримані проценти за 

кредитами, наданими членам кредитної спілки; отримані проценти за 

кредитами, наданими кредитним спілкам; доходи від коштів, розміщених на 

депозитних рахунках у банках; плата (проценти) на внески (вклади) на 

депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці; доходи від участі в капіталі 

кооперативного банку; плата (проценти) на внески в капітал об’єднаної 

кредитної спілки; доходи від державних цінних паперів; інші процентні 

доходи. 

Ефективність діяльності кредитної спілки залежить від ефективного 

управління її активами, а саме її продуктивними активами, оскільки 

продуктивні активи кредитних спілок складають понад 90% від загальної 

суми активів. Раціональне розміщення саме продуктивних активів є однією з 

визначальних умов забезпечення фінансової стійкості та стабільності 

кредитної спілки.  

Втілення ефективної кредитної політики можливе завдяки покращенню 

якості інформаційних потоків, а саме якості даних бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності, що забезпечують переважну частину інформації про 

діяльність фінансових установ. Основними формами фінансової звітності, що 

використовуються для аналізу активів, є: Звітні дані про склад активів та 

пасивів кредитної спілки, Звітні дані про доходи і витрати кредитної спілки та 

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки, в яких наведено дані 

щодо кредитної діяльності спілки: цілі, кредити надані, заборгованість за 

кредитами, пролонговані кредити, прострочені  та списані. Аналіз даних цього 

додатку дозволяє визначити тенденції розвитку спілки, темпи зростання 

кредитів наданих тощо. 

Розширення кредитної діяльності потребує дослідження 

концептуальних підходів до вибору методики аналізу активів залежно від 

факторів зовнішнього і внутрішнього економічного середовища кредитних 

установ, що забезпечує оптимальне управління потоками кредитних ресурсів, 

визначення впливу факторів на активи і дохід фінансових установ. 

На розміщення активів кредитної спілки можуть впливати такі фактори:  

обсяг кредитних ресурсів спілки, спрямованих на проведення кредитних 

операцій; тривалість роботи кредитної спілки на ринку фінансових послуг; 

процентна ставка за кредитами; доходи кредитної спілки. Для виявлення 

залежності між ними використовується математичне рівняння, що враховує 

квадратичну залежність доходів кредитної спілки від наданих кредитів, 

середньої процентної ставки та лінійної залежності їх парної взаємодії [2, 

с.13]: 
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  iiiiii pxbpbpbxbxbbxF  6

2

54

2

3216 , (1) 

де bi – коефіцієнти регресійного рівняння; xі – поточний період роботи 

кредитної спілки; pі – процентна ставка.   

Для отримання коефіцієнтів даного рівняння використовується метод 

найменших квадратів для випадку розрідженої матриці й отримано нормальну 

систему, яку вирішено методом Гаусса – класичним методом розв’язання 

системи лінійних рівнянь, в основі якого лежать елементарні перетворення 

системи (додавання, віднімання рівнянь, множення на коефіцієнти) для 

приведення до рівносильної системи рівнянь трикутного типу, з якої 

послідовно, починаючи з останніх (за номером) змінних, знаходяться всі інші 

невідомі. 

Дане рівняння з достатньо низькою похибкою дозволяє розрахувати як 

надані кредити, так і отримані доходи, і спрогнозувати стратегію кредитної 

діяльності кредитної спілки. 

Регресійне рівняння залежності середньозважених кредитів від 

процентної ставки має вигляд:  

 )7,2637,1615951305383641519 22

iiiiiii pxppxxК 


, (2) 

а регресійне рівняння залежності середньозважених доходів від процентної 

ставки: 

 )05,935,77318,47018031563 22

iiiiiii pxppxxD 


.  (3) 

Із залежності для кожного періоду роботи кредитної спілки є 

оптимальне значення середньозваженої процентної ставки, за якої доходи 

кредитної спілки є найбільшими, і як наслідок, зростають її активи. Для 

початкових періодів оптимальною буде більша середньозважена ставка, ніж 

для останніх періодів. 

Для детальнішого аналізу впливу середньозваженої ставки похідна 

середньозваженого доходу від середньозваженої процентної ставки 

прирівнюється до нуля:   

005,97,14731 





ii

i

i xp
p

D
.   (4) 

Тоді рівняння для знаходження оптимальної середньозваженої 

процентної ставки, за якої доходи кредитної спілки є оптимальними, буде 

виглядати таким чином: 

i
i

опт x
x

p 615,073,49
7,14

05,9731



    (5) 

Рівняння (5) дає змогу спрогнозувати, яку оптимальну процентну ставку 

необхідно встановити кредитній спілці для отримання максимальних доходів. 

Процентна ставка, з одного боку, має сприяти ефективному функціонуванню 

фінансової установи, а з іншого – забезпечити кредитній спілці такий рівень 
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доходів, який компенсує  витрати, пов’язані з наданням кредитів, і 

забезпечить ефективність її діяльності. 

Практична реалізація даної методики сприяє встановленню 

оптимального рівня процентної ставки і дає змогу максимально розміщувати 

кредитні ресурси, отримуючи при цьому максимально можливий дохід. 
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Обмеженість фінансових ресурсів на оновлення матеріально-технічної 

бази змушує підприємства використовувати об’єкти основних засобів, 

залишкова вартість яких за час їх експлуатації скоротилася до нуля. 

Законодавством не заборонено використовувати такі об’єкти в господарській 

діяльності, проте виникає проблема забезпечення їх правильного обліку. 

Питанням обліку та експлуатації основних засобів після закінчення 

строку їх корисного використання присвячені праці вітчизняних учених 

О. Гаврись, М. Гаврись, А. Хомюк, Ю. Єгорової та зарубіжних, зокрема, 

О. Чевадської, C. Merritt, H. Averkamp та інших. 

Чинною нормативною базою передбачено можливість списання 

повністю замортизованих об’єктів основних засобів лише тоді, коли вони 

перестають відповідати критеріям визнання активу, тобто, коли їх фізичний 

стан вже не дозволяє використовувати їх за призначенням. Відповідно до п.33 

П(С)БО 7 «Основні засоби» об’єкт основних засобів вилучається з активів 

(списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом [1].  

За умови, що такий об’єкт перебуває у справному стані, здатний 

генерувати доходи і внаслідок цього немає підстав для його списання, об’єкт 

основних засобів може використовуватись так само, як і до досягнення його 
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залишковою вартістю нульового розміру. Оскільки підприємство планує 

надалі використовувати повністю замортизований об’єкт основних засобів, то 

він буде приносити користь, а отже відповідати критеріям визнання активом. 

Одним із способів відобразити в обліку подальше використання 

повністю замортизованих об’єктів основних засобів є проведення їх дооцінки. 

Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова 

вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на 

дату балансу. Порогом суттєвості для проведення переоцінки може 

прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) 

підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню 

залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості [1]. 

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то 

його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої 

вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни 

суми зносу об’єкта з обов’язковим визначенням ліквідаційної вартості [3].  

Обов’язково відомості про зміни первісної вартості та суми зносу 

основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку, проте серед 

форм типових документів для обліку основних засобів затверджених наказом 

Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 

29.12.1995 № 352, немає відповідної форми для відображення даних такої 

переоцінки. Можна складати для цього відомості нарахування амортизації, в 

яких буде відображатися первісна і переоцінена вартість об’єктів основних 

засобів, а також суми нарахованої амортизації [4]. 

Проведення дооцінки в обліку відображується кореспонденцією 

рахунків Дт 10 «Основні засоби» — Кт 411 «Дооцінка (уцінка) основних 

засобів». 

Якщо підприємство веде облік згідно із міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності і використовує модель 

переоцінки, то саме переоцінка буде практично єдиним варіантом у випадках 

коли залишкова вартість об’єкту основних засобів суттєво відрізняється від 

справедливої їх вартості.  

Даний спосіб відображення в обліку подальшого використання  

замортизованих об’єктів основних засобів досить трудомісткий, адже 

переоцінити доведеться не тільки даний об’єкт, а всю групу основних засобів і 

в подальшому, об’єкти які вже зазнали переоцінки, повинні переоцінюватись з 

такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не 

відрізнялася від справедливої вартості. Також доведеться скористатися 

послугами професійного оцінювача, адже згідно ст. 7 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

при переоцінці основних засобів для цілей бухгалтерського обліку проведення 

оцінки майна є обов’язковим. Причому, користуватися послугами оцінювача у 

подальшому доведеться регулярно, а їхня вартість в окремих випадках може 
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перевищувати економічну вигоду від переоцінки об’єкту основних засобів. 

Самостійне здійснення переоцінки загрожує підприємству штрафом. 

Відповідно до п. 8 розділу І П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва» юрособи-єдинники можуть вести облік необоротних 

активів тільки за первісною вартістю без урахувань переоцінки основних 

засобів. Тому для деяких суб’єктів господарювання такий варіант обійдеться 

змінами в обліковій політиці та непотрібною паперовою тяганиною [5]. 

Таким чином, технічно здійснення переоцінки повністю замортизованих 

об’єктів основних засобів можливе, але супроводжується масою проблем і 

витрат для підприємства, що у більшості випадків робить такий варіант 

недоцільним 

Збільшити первісну вартість повністю замортизованого об’єкта 

основних засобів можна за рахунок його ремонту. Відповідно до П(С)БО 7, 

витрати, понесені з метою покращення об’єкта основних засобів (ремонт, 

модернізація, добудова, реконструкція та ін.) та направлені на збільшення 

майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, 

додаються до первісної вартості активу. Таким чином, за рахунок ремонту чи 

модернізації можна продовжити використання об’єкта з нульовою 

залишковою вартістю.  

Існує більш простіший і найбільш оптимальний, на наш погляд, спосіб 

відобразити в обліку подальше використання таких об’єктів, а саме – їх 

кількісний облік. 

При цьому на рахунку 10 «Основні засоби» та субрахунку 131 «Знос 

основних засобів» за цим об’єктом основних засобів будуть відображатися 

однакові суми до моменту його ліквідації. Дані такого кількісного обліку 

будуть підтверджуватися інвентарними картками обліку основних засобів 

типової форми № ОЗ-6. 

У разі зміни очікуваних економічних вигод від використання об’єкта 

основних засобів необхідно переглянути їх строк корисного використання 

(експлуатації). Як зазначено у п. 23 П (С) БО 7, продовження строку 

корисного використання слід встановлювати розпорядчим актом - наказом по 

підприємству. 

Для цього необхідно створити експертну комісію. Продовжити строк 

корисного використання об’єкту основних засобів може також 

інвентаризаційна комісія підприємства, під час річної інвентаризації.  

У разі виявлення придатних для використання об’єктів основних 

засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія 

(робоча інвентаризаційна комісія) передає відповідні матеріали керівнику 

підприємства [2]. Потім, на основі цих матеріалів, керівник може видати 

відповідний розпорядчий документ. 

Ведення кількісного обліку повністю замортизованих основних засобів - 

це набагато простіший варіант обліку, ніж проведення їх дооцінки. Цей 
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варіант підходить для випадків, коли таких основних засобів багато та вони 

мають невисоку справедливу вартість.  

Розглянувши варіанти обліку повністю замортизованих об’єктів 

основних засобів, можна дійти висновку, що кількісний облік з продовженням 

строку корисного використання є оптимальним варіантом, такої думки 

притримуються А. Хомюк та Ю. Єгорова. Проте, вибираючи такий варіант 

обліку, підприємство викривлює реальну вартість основного засобу, адже 

якщо він використовується, то чогось-таки вартий. Тому підприємству слід 

оцінити доцільність використання способів відображення в обліку основних 

засобів з нульовою залишковою вартістю. 
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В умовах глобалізаційних процесів та інтеграції України до світового 

товариства підвищується увага  до екологічних та соціальних проблем, а це в 

свою чергу зумовлює додаткові вимоги щодо інформаційного наповнення 

звітності господарюючих суб’єктів. На сьогодні вимоги до інформаційної бази 

управління підприємством виходять за межі фінансової звітності і потребують 

також нефінансової інформації, тобто інформації про економічні результати 

діяльності, результативність у соціальній та екологічній сферах. 

Нефінансова звітність розкриває інформацію про діяльність організації в 

контексті соціальної відповідальності та сталого розвитку, відображає 

взаємодію з зацікавленими сторонами, а також досягнуті результати.  
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Згідно  Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) під нефінансовою 

звітністю розуміють розкриття інформації та звітування щодо результатів 

діяльності компанії у галузі сталого розвитку перед внутрішніми та 

зовнішніми стейкхолдерами. Головне завдання нефінансових звітів у галузі 

сталого розвитку – надати повну картину щодо впливу діяльності компанії на 

три сфери – економічну, екологічну і соціальну – та охарактеризувати 

конфлікти між цілями стейкхолдерів, можливі взаємозв’язки між зазначеними 

областями [1]. 

Нефінансовий звіт компанії повинен містити інформацію, спрямовану 

на всі групи стейкхолдерів, а саме: для клієнтів (про продукцію і послуги) для 

співробітників (гарантія зайнятості та охорони здоров’я), для місцевої 

громади (фінансові показники, вплив на навколишнє середовище, кількість 

створених робочих місць, інвестиції і т.д.); інформацію для широкої 

громадськості (штрафи, стягнені з компанії, нагороди та ін.). 

Від компанії, що випускає нефінансовий звіт, очікується не тільки 

демонстрація своїх успіхів, але і висвітлення проблемних моментів. Хоча 

може здаватися, що це створює тимчасову загрозу для репутації компанії, в 

довгостроковій перспективі подібний ризик компенсується значними 

перевагими: глибшим аналізом результатів діяльності компанії в сфері 

сталого розвитку та збільшенням довіри зацікавлених сторін, удосконаленням 

системи управління ризиками та зростанням ефективності роботи організації. 

Нефінансова звітність може мати різні назви та формати підготовки – 

від форми і змісту, визначеними різними міжнародними стандартами, до 

складених за власними уявленнями: звіт про сталий розвиток, звіт про 

корпоративну соціальну відповідальність, соціальний звіт, звіт про прогрес у 

реалізації принципів Глобального договору, інтегрований звіт [1]. 

На соціальній звітності, зокрема, на принципах її якості, зосереджує 

увагу О. Герасименко, відмічаючи при цьому, що рівень якості вітчизняної  

соціальної звітності – результат не тільки часткової відповідності 

міжнародним стандартам, але і національних розбіжностей у підходах 

бухгалтерського обліку та звітності з міжнародними стандартами [2]. 

Вивченню питання нефінансових звітів присвячена стаття С.Король, яка 

звертає увагу на некоректність термінів «звіт із соціальної відповідальності» 

чи «звіт із корпоративної відповідальності». Аргументом цьому наводиться 

єдиний  спільний об’єднуючий критерій – вони є нефінансовими. Переваги  

назви «нефінансовий звіт» для звітів із соціальної (корпоративної) 

відповідальності бізнесу пов’язана з тим, що вона відображає інформаційний 

зв’язок таких звітів із фінансовими, враховує їх місце у системі звітності 

підприємства. Тому всі звіти з соціальної (корпоративної) відповідальності 

бізнесу доцільно називати нефінансовими [3]. 

Нефінансовий звіт є інформаційним відображенням діяльності компанії 

в сфері корпоративної відповідальності та сталого розвитку за допомогою 

систематичної внутрішньої і зовнішньої звітності. Спектр питань такої 
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звітності може впливати на вартість бізнесу, прийняття суттєвих для нього 

рішень зацікавленими сторонами. Важливим аспектом нефінансової звітності 

є її періодичність. Немає сенсу формувати нефінансовий звіт одноразово. 

Цінністю є не разовий опис цілей і проблем, а послідовна публікація (раз на 

рік, або раз на два роки) досягнутих результатів і нових планів. 

У світовій практиці склалися три форми формування нефінансової 

звітності: 1. Довільна форма - найпоширеніша форма звіту, яка призначена 

для зовнішніх користувачів і не вимагає проведення соціального аудиту. 

2. Комплексні звіти: - комплексний звіт за методом потрійного підсумку 

(Triple Bottom-Line). Сутність даного методу полягає у висвітленні діяльності 

компанії з трьох точок зору: економічних результатів діяльності - фінансово-

економічні і виробничі показники (прибуток, обсяг виробленої продукції 

тощо); екологічних результатів діяльності - вплив основної діяльності на 

довкілля і здоров’я людей (наприклад, дані про шкідливі викиди в атмосферу і 

застосування природоохоронних технологій); соціальних результатів 

діяльності – широкий спектр інформації, яка стосується діяльності компанії 

щодо своїх працівників, клієнтів, місцевих громад, інших цільових аудиторій 

та суспільства в цілому. 3. Стандартизовані звіти  [4]. 

На відміну від звітів у вільній формі, стандартизовані звіти 

відображають діяльність компанії у сфері корпоративної відповідальності і 

сталого розвитку, зокрема, внесок компанії в економіку країни та регіонів 

присутності, вплив на екологію, етичні питання ведення бізнесу, підтримка 

місцевих співтовариств, персоналу, а також факти корпоративної філантропії. 

У міжнародній практиці існує кілька стандартів підготовки такої звітності, що 

має свої особливості й різне призначення. Найбільш поширені такі 

нефінансові звіти: - звіт із прогресу (про виконання принципів Глобального 

Договору ООН), який складається лише підприємствами – членами 

Глобального Договору ООН, у звіті відображається стан виконання принципів 

соціальної відповідальності та плани на майбутнє (не проходить аудит); - звіт 

за GRI-стандартом (звіт зі сталого розвитку), що містить чіткі індикатори 

щодо діяльності компанії (можливий аудит); - звіт за стандартом АА1000, 

заснований на діалозі із стейкхолдерами, структурно відповідає їх 

інформаційним запитам (можливий аудит). (Король) 

З 1 січня 2017 вступила в силу Директива ЄС 2014/95 / ЄС про 

розкриття нефінансової і диверсифікованої інформації деякими великими 

компаніями і групами. Тепер в країнах Євросоюзу така звітність стає 

обов’язковою, перш за все для компаній, що представляють суспільний 

інтерес. Їх перелік кожна країна сама визначає на законодавчому рівні.  

У таких звітах компаніям необхідно буде розкривати свою оцінку 

екологічних, соціальних та управлінських ризиків, пов’язаних як з 

внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем. Звіти будуть містити інформацію 

про політику компанії у відносинах з постачальниками та підрядниками, 

пояснюючи, як компанія оцінює аналогічні ризики своїх контрагентів. Крім 
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того, велика увага буде приділена антикорупційним діям компанії. Все це 

надасть користувачам звітності повнішу картину для прийняття економічних 

рішень щодо виділення коштів підприємствам, дозволить оцінити стійкість 

розвитку бізнесу. Директива не містить конкретного керівництва по 

складанню звітів, але рекомендує кращі світові практики.  

Тому в Україні на часі розробка стандартів нефінансової звітності, які 

базуються на принципах сталого розвитку, підприємницької діяльності в 

аспекті прав людини та інших визнаних міжнародних підходах. 
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У світовому банківському співтоваристві питанням внутрішнього 

контролю надається велике значення, оскільки належними чином організована 

система внутрішнього контролю забезпечує надійність роботи банку та дає 

впевненість контрагентам у збереженості їх коштів. Базельський комітет з 

банківського нагляду на основі узагальнення багаторічного досвіду 

банківської діяльності розробив принципи внутрішнього контролю, які 

доцільно використовувати в нашій країні при організації 

внутрішньобанківського контролю. Критерії оцінювання системи 

внутрішнього контролю, запропоновані Базельським комітетом, 

започаткували зміни в системі регулювання із акцентом на якісний  

внутрішній контроль. 

Проблематика ролі внутрішнього аудиту в управлінні банком знайшла 

відображення у працях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, І.В. 

Бєлової,  А.М. Герасимовича, П.Є. Житнього, Л.П. Кулаковської, Г.Г. 
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Мумінової-Савіної, І.М. Парасій-Вергуненко, О.А. Петрик, О.А. Подолянчук, 

О.І. Скаска, Р. Доджа, Дж. Лоббека, Дж. Лоуверса, Дж.К. Робертсона.  

Одним із ключових елементів банківського контролю, що набув 

широкого впровадження в економічно розвинених країнах є внутрішній аудит, 

яким вивчаються фінансові та господарські операції з метою ефективного 

використання банківських ресурсів, досягнення найкращого фінансового 

результату та вироблення політики банку.  

Внутрішній контроль - це сукупність процедур, які спрямовані на 

досягнення цілей банку і є результатом дій керівництва з планування, 

організації, моніторингу, перевірки правильності та достовірності даних 

бухгалтерського обліку, підвищення ефективності діяльності, забезпечення 

дотримання унормованих управлінських положень. 

Управління будь-яким суб’єктом господарювання потребує контролю, 

оскільки без контролю виконання поставлених завдань та без оцінки 

досягнутого рівня розвитку організації не можна говорити про ефективність 

управління. Процес управління складається з таких стадій: 1) управлінського 

рішення; 2) контролю і перевірки виконання; 3) оцінки результатів.  

Контроль в банку можна сміливо вважати головним інструментом 

підвищення ефективності управління банком. 

Як слушно зазначає Ю.Т. Кійко, у сучасному суспільстві роль контролю 

постійно підвищується та набуває нових відтінків своєї сутності. У своєму 

дослідженні «Місце внутрішнього аудиту в системі контролю в банківській 

сфері» Ю.Т. Кійко наводить основні підходи та концепції щодо внутрішнього 

контролю [7]. 

Нормативні документи щодо безпосередньої організації внутрішнього 

аудиту в банках розроблялися тривалий час. Було враховано як міжнародні 

норми аудиту, так і національне законодавство щодо виконання та обліку 

банківських послуг та операцій.  

Найбільш загальні принципи організації внутрішнього контролю в 

банках сформульовані у Базельських рекомендаціях «Система внутрішнього 

контролю в банках: Основи організації» (вересень 1998). 

В Україні служба внутрішнього аудиту банку функціонує на підставі 

власного положення, організаційної структури банку, місії, стратегії та 

відповідних політик кредитної установи. 

Основні нормативні документи, що регламентують діяльність служби 

внутрішнього аудиту в банках України: Закон України «Про банки і 

банківську діяльність» [1], «Положення про організацію внутрішнього аудиту 

в банках України» [6], «Положення про організацію внутрішнього контролю в 

банках України» [5], «Кодекс етики» та Міжнародні стандарти професійної 

практики внутрішнього аудиту (стандарти), видані Інститутом внутрішніх 

аудиторів (The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte 

Springs, Florida) [3; 4].  
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На відміну від внутрішнього контролю, внутрішній аудит – це 

організована система, в межах якої працюють працівники відповідної 

спеціалізації. Ще однією характерною рисою внутрішнього аудиту є 

наступний контроль за діяльністю кредитної установи шляхом проведення 

аудиту усіх аспектів банківської діяльності. Також внутрішній аудит є 

орієнтований на інтереси власників, тобто на забезпечення власників 

достовірною інформацією щодо фінансово-майнового стану банку. 

Окрім того, якщо здійснення внутрішнього аудиту регламентоване 

внутрішніми документами (положення про службу внутрішнього аудиту, 

посадова інструкція внутрішнього аудитора тощо), то здійснення 

внутрішнього контролю є частиною посадових обов’язків керівників 

структурних підрозділів. 

Водночас, висновки внутрішнього аудиту є одним із основних 

інформаційних джерел для узагальнень та звіту незалежних зовнішніх 

аудиторів.  

Стандарт 315 «Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища 

та оцінка ризиків суттєвих викривлень» Міжнародних стандартів аудиту, 

визначає систему внутрішнього контролю – як політику і процедури (заходи 

внутрішнього контролю), що прийняті управлінським персоналом суб’єкта 

господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу 

щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного 

ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики 

управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, 

запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти 

облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації 

[2]. 

Міжнародний стандарт аудиту № 610 «Розгляд роботи внутрішнього 

аудиту» до можливих елементів внутрішнього аудиту відносить: 

1) огляд систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; 

2) перевірка фінансової та господарської інформації; 

3) перевірка економічності та продуктивності діяльності (в тому числі 

нефінансові заходи контролю); 

4) перевірка дотримання законів, нормативних актів та іншої зовнішніх 

вимог, а також політики, директив управлінського персоналу та інших 

внутрішніх вимог [2]. 

Узагальнюючи наведені положення, зазначимо, що внутрішній аудит та 

внутрішній контроль є пов’язаними між собою, оскільки від ефективності 

провадження внутрішнього контролю в банку і залежить рівень показників, 

які презентує служба внутрішнього аудиту: якщо в банку внутрішній контроль 

поставлений на високому рівні, то при здійснення перевірок службою 

внутрішнього аудиту буде знайдено менше помилок та недоліків у діяльності  

кредитної установи, що прямопропорційно впливає на подальше її 

функціонування. 
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Діяльність страховиків як головних суб’єктів страхового ринку України 

потребує особливої уваги, оскільки розвиток заможного суспільства має 

супроводжуватись зменшенням ризиків користувачів послуг, яке 

забезпечують страхові компанії. У зв’язку з цим виникає питання: як багато 

страховиків повинно бути на ринку? Дані свідчать про наявність проблем 

щодо кількості страховиків і оптимального розподілу ринку серед учасників 

та необхідність дослідження і аналізу конкурентоспроможності ринку 

страхових послуг [1].  

Нами здійснено аналіз стану страхового ринку України за допомогою 

метoдики професора Лади Шірінян комплексної oцiнки 

кoнкурентoспрoмoжнoстi страхoвoгo ринку України, яка викoристовує 

автoрську систему кiлькiсних oцiнoк і передбачає три пoслiдoвнi етапи: 

пoпереднiй етап екoнoмiкo-правoвoгo аналiзу, oснoвний етап аналiзу 

кoнкурентoспрoмoжнoстi страхoвoгo ринку, дoпoмiжний етап дoслiдження 
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структури страхoвoгo ринку i дає змoгу рoзширити iнфoрмацiйну базу 

фiнансoвoгo регулювання [2]. Аналіз нерівномірності розподілу страхового 

ринку є одним із ключових елементів такої комплексної оцінки 

конкурентоспроможності, так як дає змогу визначити ступінь насичення 

ринку страховими компаніями. У рамках такого дослідження були також 

сформульовані гіпотези стосовно забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів страхового ринку України. 

Якщо розглянути страховиків України за територіальним розподілом, то 

наведені дані свідчать, що в останні роки основна маса страхових премій 

збирається страховиками Київського регіону, Харківської, Дніпропетровської 

областей. Частка інших регіонів складає незначний відсоток від загальної 

суми зібраних премій. Отже, в страховій галузі інші регіони фактично 

належать до категорії нерозвинених. 

Доцiльнo рoзглянути кількість пiдрoздiлiв i фiлiй страхoвикiв на 

регioнальних (oбласних) страхoвих ринках України. В Українi у середньoму 

на 30 тис. пoтенцiйних страхувальникiв припадає oдна фiлiя. За наявними 

даними найбiльша щiльнiсть фiлiй виявилася у Вoлинськiй i Чернiгiвськiй 

oбластях, найменша – у Харкiвськiй oбласті [3]. Така диспрoпoрцiя мiж 

регioнами в Українi зберігається і донині. 

За нашими оцінками частка чистих страхових премій (валових премій за 

мінусом премій внутрішнього перестрахування) за 2011-2017 роки склала 

менше ніж 2% ВВП, що свідчить про невикористаний потенціал для розвитку 

страхування в Україні. 

Одночасна робота різних страховиків на одному і тому ж ринку може 

приводити до насичення останнього страховиками. Із цього погляду цікаво і 

важливо визначати ступінь консолідації страхового ринку України, його 

відхилення від оптимального рівня кількості та складу учасників ринку. 

У рамках методології Л. Шірінян прoпoнується пoказник ступеня 

нерiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу за кiлькiстю страхoвикiв на ринку [2, с.186-187]: 

opt

opt
N

N

NN
=
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.      (1) 

Вiн є вiднoсним вiдхиленням фактичнoї кiлькoстi страхoвикiв N вiд 

значення Nopt, яке вiдпoвiдає рiвнoмiрнoму рoзпoдiлу страхoвoгo ринку. Чим 

менше значення такoгo пoказника, тим кращий результат для ринку. 

Примiрoм, данi українськoгo ринку страхoвих пoслуг за 2016 рiк дають такi 

значення: для «life» страхування εN=3,3 (вiдхилення вiд oптимальнoгo 

значення у 3,3 разiв бiльше тoгo, щo пoвиннo бути) i для «non-life» 

страхування εN=6,6. 

Другий відповідний показник методології Л. Шірінян є ступiнь 

нерiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу ринку за iндексoм Герфiндаля-Гiршмана [2, с.186-

187]: 
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Тут iндекс ННIopt(N) вiдпoвiдає рiвнoмiрнoму рoзпoдiлу, а ННI(N) - 

фактичнoму значенню на ринку для вiдoмoгo значення N. Нашi рoзрахунки за 

2017 рiк дають для «life» страхування εHНI=9,4 i для «non-life» страхування 

εHНI=7,2. 

Подяка. Результати дослідження отримано в рамках держбюджетної теми 

кафедри фінансів Національного університету харчових технологій 

«Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності 

страхового ринку України в контексті європейської інтеграції» (нoмер 

державнoї реєстрації 0117U001246, наказ МОНУ № 198 від 10.02.2017, термін 

викoнання 2017–2019 рр. Керівник проекту – д.е.н., проф. Шірінян Л.В.). 
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У господарській діяльності підприємств важлива роль відводиться 

основним засобам, оскільки без їх наявності стає неможливим процес 

виробництва продукції, надання послуг і виконання робіт. Особлива роль в 

механізмі обліку основних засобів належить амортизації. У процесі 

використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, 

споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова 

вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування 

амортизації.   

Окремні  науковців, зокрема, Карасевич І.В., Шутюк Н.В. [1], Кафка 

С.М. [2], Чумаченко М.А. [3], розглядаючи проблемні питання обліку і 

нарахування амортизації основних засобів зазначають, що у класичному 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

291 

 

розумінні амортизація – це об’єктивний економічний процес поступового 

відшкодування вартості основних засобів у період їх функціонування у 

виробництві з метою відшкодування до моменту закінчення строку 

експлуатації.  

Нормативними документи, які регулюють нарахування амортизації в 

Україні є П(С)БО 7 «Основні засоби» [4] та Податковий Кодекс України [5]. 

Згідно з цими нормативними актами відбувається тлумачення економічного 

змісту, методів нарахування та обліку амортизації. Відповідно до положень 

П(С)БО 7 амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, протягом строку корисного використання активу. Вона 

відображає процес поступового списання (погашення) вартості протягом часу 

його корисного функціонування та забезпечує дотримання принципу 

нарахування та відповідності доходів та витрат [4]. Нарахування амортизації 

за П(С)БО 7 та ПКУ здійснюється щомісяця, починаючи з місяця, що настає за 

місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію.  

Чинні нормативні документи, а саме П(С)БО 7 та ПКУ, не передбачають 

єдиного підходу, щодо визначення терміну корисного використання основних 

засобів. У процесі визначення строку експлуатації слід ураховувати: очікуване 

використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або 

продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або 

інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори. 

Відповідно до П(С)БО 7 [4] строк експлуатації встановлюється підприємством 

самостійно з урахуванням перелічених факторів. Але для кожного 

підприємства вони будуть різні, що призведе до неоднакових термінів 

експлуатації одного і того ж об’єкта основних засобів. Така самостійність 

може бути причиною неправильного нарахування амортизації. Відповідно до 

ПКУ підприємство встановлює строки корисного використання основних 

засобів з урахуванням обов’язково мінімально допустимих строків корисного 

використання основних засобів. Перевага цього методу в його простоті, але 

визначені терміни не можуть враховувати специфіку окремого об’єкта 

основних засобів, а також умови його використання і морального зносу. 

Ліквідувати такі недоліки можна лише шляхом проведення експертної оцінки, 

яка здійснюється технічними фахівцями підприємства та об’єктивно 

відображає реальний стан справ.  

Не менш актуальною проблемою на сьогодні залишається розробка і 

впровадження загальної методики обліку амортизації на підприємствах. 

Одним з підходів до вирішення цієї проблеми є поглиблений аналіз вибору та 

порівняння методів нарахування амортизації окремих підприємств. Обираючи 

метод нарахування амортизації, підприємства мають звертати увагу, 

передусім, на переваги та недоліки кожного з методів у певних виробничих 

умовах. Однак в умовах недостатнього методичного забезпечення, постійного 

доопрацювання нормативної бази та відсутності практичних напрацювань 
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існує низка невирішених питань, що призводить до проблем при формуванні 

амортизаційної політики.  До таких проблем можна зарахувати: 

– розбіжність між визначенням амортизації та функцій, які вона 

виконує; 

– визначення термінів використання основних засобів; 

– вибір методів амортизації основних засобів. 

Отже, амортизація відіграє важливу роль в процесі функціонування 

підприємства: включена до складу вартості продукції як стаття умовно-

постійних витрат; є джерелом коштів для фінансування процесів оновлення 

основних засобів, як частина грошового потоку, що створюється у процесі 

операційної діяльності підприємства; амортизація є засобом окупності 

інвестицій у основні засоби; амортизація є частиною прибутку, що 

генерується основними засоби протягом терміну їх корисного використання. 
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Система бухгалтерского учета выпуска продукции, затрат и результатов 

производства призвана не только обеспечить необходимой информацией 

управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и 

удовлетворить широкий диапазон интересов участников рынка — от 

гражданина до институционных структур на всех уровнях государственного 

управления.  
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Бухгалтерская отчетность должна составляться на определенных 

принципах, так как от качества и унификации информации, охватывающей 

сведения о развитии производственной вертикали (предприятие — отрасль — 

республика), зависит эффективность, реальность и своевременность принятия 

управленческих решений. Это ставит перед бухгалтерской отчетностью 

следующие задачи: 

• информация в бухгалтерских отчетах на каждом уровне 

экономической системы должна единообразно отражать содержание 

общеэкономических процессов; 

• к информации должен применяться единый методологический 

принцип ее регистрации на микроуровне, т. е. принцип двойной записи в 

системе счетов, что даст возможность представить учетную информацию 

любого из уровней управления экономикой; 

• поскольку в бухгалтерском учете экономический оборот 

рассматривается в виде денежных потоков, то любой из представленных в нем 

экономических процессов должен отражаться с этой точки зрения.  

Исходя из вышеозначенных задач бухгалтерской отчетности, а также 

обобщая имеющиеся в экономической литературе определения бухгалтерской 

отчетности отечественных и зарубежных ученых-экономистов, мы предлагаем 

уточнить понятие «бухгалтерская отчетность о затратах и результатах 

производства». По нашему мнению, бухгалтерскую отчетность о затратах и 

результатах производства можно определить как элемент метода 

бухгалтерского учета, обеспечивающий системное отражение 

взаимоувязанных показателей себестоимости, сопоставимых с системой 

показателей национальных счетов, а также обобщение результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта в отчетном периоде, представленных 

в удобной форме пользователям для принятия экономических решений на 

микро- и  макроуровнях.  

На каждом уровне (экономика в целом — отрасль — предприятие) в 

принципе можно различить два типа связей, которыми определяется движение 

информации, — вертикальные и горизонтальные. Строгую взаимную увязку 

экономических показателей в пределах каждого уровня можно назвать 

интеграцией информации по горизонтали и вертикали. Все макропоказатели 

основаны на информации, образующейся на микроуровне. Любой сводный 

экономический показатель формируется агрегированием подобных 

показателей  нижестоящих ступеней, т. е. он является сквозным по всей 

иерархии управления. Его формирование можно проследить, начиная с 

момента возникновения первичной информации на предприятии до самого 

последнего момента, когда такой показатель используется в качестве 

характеристики общего состояния экономики республики.  

В настоящее время бухгалтерская отчетность о затратах и результатах 

производства выполняет скорее учетно-контрольные, чем аналитические 

функции. В ней в полной мере не раскрывается движение ресурсов 
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воспроизводства, а констатируются их остатки. В таком виде бухгалтерская 

отчетность не обеспечивает достаточно полной информацией пользователей 

для принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях. Таким 

образом, для решения проблемы вертикальной интеграции необходимо 

отчетную информацию на микроуровне совместить с информационными 

потребностями макроуровня.  

В настоящее время одной из наиболее сложных проблем построения 

межотраслевого баланса Республики Беларусь является выделение «чистых 

отраслей», производящих однородные продукты. Отрасль определяется как 

совокупность заведений, под которыми понимаются организации или 

подразделения организаций, расположенные в одном месте и занятые одним 

видом невспомогательной деятельности или в которых на долю основной 

деятельности приходится большая часть выпуска. Следовательно, 

бухгалтерской учет затрат производства по экономическим элементам на 

микроуровне необходимо организовать с детализацией по видам 

деятельности.  

При составлении межотраслевых балансов эта проблема решается путем 

получения информации о затратах на производство продукции отраслевого  и 

неотраслевого профилей на основе единовременного обследования 

предприятий, а также на основании статистического отчета формы № 4-ф 

(затраты) «Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)». Однако в нем информация о затратах на производство по 

экономическим элементам приводится только по основному виду 

деятельности, в то время как в современных условиях хозяйствования в целях 

«выживания» предприятия занимаются многими видами деятельности и 

выпускают различные виды продукции. Для получения полной информации в 

целях составления межотраслевого баланса, на наш взгляд, следует иметь 

данные о затратах по всем видам продукции, которые сгруппированы в 

отрасли согласно перечню отчетного межотраслевого баланса. Исходную 

информационную базу для этой цели создаст учет затрат по экономическим 

элементам.  

Таким образом, необходимо в системе бухгалтерской отчетности 

отечественных предприятий иметь отдельные формы отчетности о затратах на 

производство по экономическим элементам, добавленной стоимости и 

доходах предприятия, которые должны входить в состав годовой 

бухгалтерской отчетности и накапливать информацию, отвечающую 

требованиям системы национальных счетов.  

На основании вышеизложенного мы предлагаем включить в состав 

бухгалтерской отчетности отечественных предприятий «Отчет о выпуске, 

затратах и результатах производства продукции (работ, услуг) предприятия», 

в котором будет формироваться информация о выручке-нетто от реализации 

продукции, результаты изменения остатков незавершенного  производства, 

готовой и отгруженной, но неоплаченной продукции, а также затраты в 
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разрезе статей аналитического учета, которые сгруппированы по 

экономическим элементам: потребленные материальные ресурсы, 

нематериальные сторонние работы и услуги, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды; амортизация; налоги и сборы на 

производство. Имея итоговые данные по экономическим элементам, 

появляется реальная возможность определить сумму произведенной 

предприятием добавленной стоимости как результата его деятельности.  

Предлагаемая форма Отчета о выпуске, затратах и результатах 

производства продукции (работ, услуг) промышленных предприятий позволит 

систематизировать затраты производства по экономическим элементам и 

видам деятельности, даст необходимые данные для составления 

национального счета «Производство» и межотраслевого баланса системы 

национальных счетов. 
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Відповідно до прийнятої кабінетом міністрів «Транспортної стратегії 

України на період до 2020 року» одним із пріоритетних завдань структурної 

реформи галузі і важливим інструментом зростання інвестицій в модернізацію 

інфраструктури та рухомого складу є підвищення інвестиційної привабливості 

залізничного транспорту. З метою забезпечення підвищення виробничої і 

фінансової ефективності на ПАТ «Укрзалізниці» йде процес створення 

дочірніх залежних філій в рамках програми відділення перевезень від 

діяльності з надання послуг у рамках ПАТ «Укрзалізниця». Дані дії 

дозволяють сформувати новий сегмент ринку за рахунок масового переходу 

на сервісне обслуговування вантажовласників і пасажирів спеціалізованими 

компаніями. Структурна реформа торкнулася і підприємства інформаційного 

забезпечення. У 2015 році всі обчислювальні центри залізниць були об’єднані 

в єдину вертикально-інтегровану структуру на чолі з філією «Головним 

інформаційно-обчислювальним центром» ПАТ «Укрзалізниця». В 

подальшому висока вірогідність виділення ГІОЦ в дочірнє товариство. І тоді 

відносини ГІОЦ з ПАТ «Укрзалізниця» як замовником будуть будуватися на 

основі формування спеціального каталогу послуг і підготовки тобто SLA-угод 

про рівні сервісу. 

В даний час роль інформаційних технологій (ІТ) в розвитку бізнесу 

набуває все більш істотну, стратегічну роль. Неможливо уявити собі успішно 

розвивається бізнес без якісної інформаційно-технологічної підтримки з боку 

департаменту інформаційних технологій. Для того щоб даний сервіс послуг 

надавав нові можливості для ведення бізнесу і дозволяв реалізовувати 

конкурентні переваги, необхідно планувати розвиток ІТ департаменту 

відповідно до стратегії холдингу. 

До теперішнього часу проблемою в оцінці роботи ІТ підрозділу був 

підхід до оцінки ефективності ІТ, що будується через технічні 

характеристики: продуктивність систем, масштабованість, час відгуку на 

заявку тощо. Дана методика не дозволяє відповісти на головні в умовах ринку 

і конкурентного середовища питання, щодо внеску ІТ-підрозділу в успішність 
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компанії, щодо відповідності ІТ-підрозділу сучасним стандартам та наявність 

конкурентних переваги по відношенню до інших учасників ринку. 

Відповісти на вищезазначені питання можна за допомогою застосування 

концепції системи збалансованих показників (Balanced Scorecard – BSC) 

розробленої Р. Капланом і Д. Нортоном [1; 2].  

Дана концепція може дозволяє цілеспрямовано слідувати заданим 

стратегічним цілям орієнтуючись не тільки на фінансові показники, а також 

дати оцінку діяльності ІТ-підрозділу підприємства за тривалий період часу. 

До додатковими характеристик можна віднести показники відносин з 

клієнтами (внутрішніми і зовнішніми), показники внутрішніх бізнес-процесів 

та показники по персонал і організаційному розвитку. 

Слід відмітити, що при побудові системи КРІ важливим моментом є те 

що, набір показників для кожної конкретної організації індивідуальний, а 

процес розробки КРІ часто має велику цінність, ніж результат. 

Таким чином можна розробити і впровадити систему збалансованих 

показників безпосередньо для ІТ-підрозділу, орієнтуючись на специфіку 

показників, задати вектор розвитку ІТ-підрозділу в підприємства, побічно 

відповісти на питання щодо внеску ІТ в загальний успіх підприємства. 

Виходячи з прийнятої методології система оцінки діяльності ІТ-

підрозділу складається з наступних категорій показників: 

– фінансові показники діяльності підрозділу, які спрямовані на оцінку 

економії коштів та оцінку ефективності проектів; 

– показники відносин з внутрішніми і зовнішніми клієнтами, де 

оцінюється робота підрозділу на відповідність стратегії підприємства по 

впровадженню програмних і технічних засобів, кількісні показники 

спеціалізованих автоматизованих систем та взаємовідносини  зі споживачами 

послуг; 

– показники внутрішніх бізнес-процесів, допомагають оцінити 

виконання проектних і планових робіт в ІТ-підрозділі; 

– показники по персоналу та його організаційному розвитку, 

допомагають оцінити роботу, спрямовану на мотивацію співробітників 

підрозділу. 

Для розробки системи показників КРІ за даними категоріями складаємо 

перелік робіт і діяльності, яку виконує ІТ-підрозділ, яким формуватиме 

критерії. По кожній роботі знаходимо 3-4 критерію, які описують ступінь 

успішності цієї роботи. Наприклад, для ведення проектів з розробки 

інформаційних систем важливими критеріями є дотримання термінів проекту, 

ефективність робіт по модифікації, ступінь задоволеності користувачів, 

ступінь охоплення бізнес-користувачів інформаційною системою. 

При цьому слід пам’ятати, що отриманий перелік критеріїв потребує  

ретельного опрацювання і необхідністю ліквідації критеріїв, які описують 

повністю будь-яку діяльність ІТ-підрозділу. 
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Наступним кроком є оцінка важливості критеріїв щодо один одного, що 

пов’язано з тим що багато критерії різні і можуть відображають протилежні 

тенденції. Наприклад, при низьких витратах на оплаті праці, тим більша 

фінансова складова критеріїв і тим нижче ступінь задоволеності персоналу. 

При цьому необхідно враховувати значущість критеріїв оцінки. 

Після чого необхідно провести нормування отриманих підсумкових 

значень, та отримати  систему коефіцієнтів, які враховують важливість 

кожного з критеріїв. 

Таким чином система КРІ ІТ-підрозділу буде складатися з наступних 

груп показників: 

– фінансові показники діяльності підрозділу: економія коштів при 

укладанні договорів; абсолютна економія бюджету закупівлі технічних 

засобів; відносний коефіцієнт економії бюджету; ефективність робіт по 

проектам; 

– показники відносин з внутрішніми і зовнішніми клієнтами: 

задоволеність користувачів діяльністю підрозділу; коефіцієнт відповідності 

стратегії; коефіцієнт стандартизації нових технічних засобів; коефіцієнт 

доступності систем; коефіцієнт виконання заявок; коефіцієнт задовільною 

роботи систем; ступінь проникнення автоматизації в бізнес-процеси 

підприємства; 

– показники внутрішніх бізнес-процесів: показник виконання планів; 

показник виконання планів з урахуванням важливості робіт; коефіцієнт 

контрольованості проектів; коефіцієнт успішних коригувань проектів; 

коефіцієнт тимчасової успішності реалізації проекту; коефіцієнт вартісної 

успішності реалізації проекту; коефіцієнт успішних реалізацій проектів; 

– показники по персоналу та його організаційному розвитку: середня 

зарплата по підрозділу; зміна середньої зарплати по підрозділу; витрати на 

навчання та літературу; показник освіти; ступінь задоволеності персоналу; 

стабільність розподілу персоналу по проектам; зміна мотивації персоналу 

підрозділу; задоволеність керівництвом підрозділу; задоволеність персоналом 

підрозділу. 

Далі розробляємо систему збору даних та їх обробки, розрахунку 

показників і аналізу результатів, яка повинна бути легкою, потребувати 

мінімальний сервісу та бути здатною швидкого видавати результати при зміні 

вхідних даних. 

Набір компонент системи включає наступні підсистеми: підсистема 

показників ефективності; підсистема експертної оцінки вагових коефіцієнтів 

показників; підсистема введення вихідних даних; підсистема розрахунку 

окремих KPI і BSC в цілому. Важливим моментом при цьому є балансування 

критеріїв, тобто  складання шкал, що дозволяють отримати рівноцінні вклади 

в одержувану інтегральну оцінку (BSC) при рівної значимості і зміни 

критеріїв.  
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Використовуючи запропоновану методологію побудови системи KPI) за 

методом BSC в ІТ-підрозділі можна відповісти на питання взаємозв’язку 

стратегії розвитку ІТ-підрозділу з цілями підприємства та які показники 

потрібно покращувати для відповідності темпів розвитку ІТ департаменту до 

стратегічних перспектив підприємства. Система дозволяє мотивувати роботу 

персоналу на підставі розроблених показників і оцінка діяльності працівника 

відбувається на основі досягнення заданих результатів працівником. Система 

замінює логіку роботи ІТ-підрозділу, його взаємодію з іншими підрозділами, 

поліпшує фінансові результати, і дозволяє розвиватися відповідно до потреб 

підприємства та ринку. 
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Найбільш поширені методи побудови систем управління засновані на 

використанні строгих математичних моделей об’єктів. Однак, для переважної 

більшості як штучних, так і природних об’єктів управління, побудова точних 

математичних моделей практично неможлива з огляду на їх складну 

формалізацію. До того ж, ці об’єкти функціонують в середовищі, властивості 

якої змінюються або взагалі не можуть бути визначені заздалегідь. У разі 

поганої формалізації об’єкта управління особливий інтерес викликають 

системи, побудовані на нових, інтелектуальних принципах. Ці системи 

використовують інструменти таких напрямків штучного інтелекту як нечітка 

логіка, експертні системи, генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі і т.п. 

Серед всіх інтелектуальних керуючих систем, особливо ефективні системи, 

побудовані не тільки на основі одного з перерахованих вище напрямків, а які 

об’єднують в собі відразу кілька з них. 

Методи інтелектуальних обчислень: нейронні мережі; дерева рішень; 

системи роздумів на основі аналогічних випадків; мережі Байєса; нечітка 

логіка; генетичні алгоритми; еволюційне програмування. 

Нейронні мережі є сукупністю пов’язаних між собою шарів нейронів, 

які отримують вхідні дані, здійснюють їх обробку і генерують на виході 

результат. Технологія нейронних мереж використовується для прогнозування 
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фінансово-економічних характеристик банку, для оцінки 

кредитоспроможності організації за допомогою самоорганізованих мереж 

Кохонена і MLP-мереж. Складність запропонованих підходів полягає в 

формуванні навчальної вибірки для нейронної мережі в зв’язку з тим, що банк 

не має повної статистичною інформацією для опису досліджуваних процесів. 

Так як нейронні мережі реалізують непрозорий процес, побудована модель, як 

правило, не має чіткої інтерпретації. 

Дерева рішень – метод, широко розповсюджений в області фінансів і 

бізнесу, де найчастіше зустрічаються задачі чисельного прогнозу. В результаті 

застосування цього методу, для навчальної вибірки даних створюється 

ієрархічна структура правил класифікації, що має вигляд дерева. Для того, 

щоб вирішити, до якого класу віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно 

відповісти на питання, що стоїть в вузлах цього дерева, починаючи з його 

кореня. Якщо відповідь позитивна, перехід до правого вузла наступного рівня, 

якщо негативний – то до лівого вузла, потім знову відповідь на питання, 

пов’язане з відповідним вузлом. Таким чином, можна дійти до одного з 

кінцевих вузлів, де визначено клас об’єкта. Існують підходи до моделювання 

кредитоспроможності клієнтів банку із застосуванням дерев рішень. Як 

критерій атрибута, за яким здійснюється розбиття, використовується 

теоретико-інформаційний критерій. Складність запропонованого підходу 

полягає у виборі правил зупинки розбиття вузла і відсікання гілок дерева. 

Дерева рішень не завжди діють безвідмовно: для певних типів даних вони 

можуть виявитися неприйнятними. Справа в тому, що окремим вузлам на 

кожній гілці відводиться менше число записів даних – дерево може 

сегментувати дані на велику кількість окремих випадків. Чим більше таких 

окремих випадків, тим менше навчальних прикладів потрапляє в кожен такий 

окремий випадок, і їх класифікація стає менш надійною. Якщо дерево дуже 

«зелене» – складається з невиправдано великого числа дрібних гілок – воно не 

дає статистично обґрунтованих відповідей. 

Байєсовські мережі застосовуються в задачах класифікації даних і 

спостережень, в банківській діяльності – для задач оцінки 

кредитоспроможності клієнтів і надійності банку. Ідея байєсівського підходу 

полягає в переході від апріорних знань про систему до апостеріорних знань з 

урахуванням прийняття до уваги спостережуваних показників. У Байєсовому 

підході всі величини і параметри вважаються випадковими, навіть якщо є їх 

конкретні значення, точні закони розподілу невідомі. Оцінити невідомий 

параметр системи означає знайти апостеріорний його розподіл. Випадковість 

у виборі надійного або неналежного банку характеризує незнання повного 

інформаційного поля системи. Головні пропуски в знаннях пов’язані зі 

складністю такої системи, як банк. Недоліком даного методу є умови 

невизначеності при виборі показників, що впливають на надійність банку, і, 

таким чином, на точність класифікації. 
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Системи роздумів на основі аналогічних випадків. Для того, щоб 

зробити прогноз або вибрати правильне рішення, системи знаходять в 

минулому близькі аналоги поточної ситуації і вибирають ту саму відповідь, 

яка була для них правильною. Головний мінус в тому, що вони взагалі не 

створюють будь-яких моделей або правил, узагальнюють попередній досвід – 

у виборі рішення вони базуються на цілому масиві доступних історичних 

даних, тому неможливо сказати, на основі яких конкретно факторів ці системи 

будують свої відповіді. 

Генетичні алгоритми спрямовані на вирішення різних комбінаторних 

задач і завдань оптимізації. Розроблено процедури відбору змінних в модель 

логістичної регресії методом генетичного алгоритму для вирішення завдання 

кредитного скорингу, при цьому в фітнес-функції параметр штрафу за 

включення в модель нових змінних змінюється в залежності від розрахованого 

значення площі під ROC-кривої. При знаходженні послідовностей додається 

змінна часу, що дозволяє працювати з серією подій для знаходження 

послідовних асоціацій протягом деякого періоду часу. Генетичні алгоритми 

застосовують при виборі розмірів процентних ставок, кредитів, депозитів, при 

цьому велике вплив на отримання оптимального рішення має вибір структури 

даних, процедури відбору, цільової функції. Генетичні алгоритми ефективні в 

комбінації з іншими класичними алгоритмами, евристичними процедурами, а 

також в тих випадках, коли про множину рішень є деяка додаткова 

інформація, що дозволяє налаштовувати параметри моделі, коригувати 

критерії відбору, еволюції. 

Еволюційне програмування – молода область інтелектуальних 

обчислень. Гіпотези про вид залежності цільової змінної від інших змінних 

формулюються системою у вигляді програм на деякій внутрішній мові 

програмування. Цей метод не має великих переваг в порівнянні з нейронними 

мережами з готовим набором стандартних нелінійних функцій, але отримані 

формули залежності, піддаються аналізу та інтерпретації. 

Одним з найбільш перспективних напрямків наукових досліджень в 

області аналізу, прогнозування та моделювання економічних явищ і процесів є 

нечітка логіка (fuzzy logic). Теорія нечітких множин, основні ідеї якої були 

запропоновані американським математиком Лотфі Заде в кінці 60-х років XX 

століття, дозволяє описувати якісні, неточні поняття і знання про навколишній 

світ, а також оперувати цими знаннями з метою отримання нової інформації. 

Хоча вперше згадка про новий метод математичного моделювання з’явилась 

близько півстоліття тому, ця сфера наукових досліджень залишається 

маловивченою. 

Потужність і інтуїтивна простота нечіткої логіки як методології 

вирішення проблем гарантує її успішне використання у вбудованих системах 

контролю і аналізу інформації. При цьому відбувається підключення людської 

інтуїції і досвіду оператора. На відміну від традиційної математики, що 

вимагає на кожному кроці моделювання точних і однозначних формулювань 
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закономірностей, нечітка логіка пропонує зовсім інший рівень мислення, 

завдяки чому творчий процес моделювання відбувається на високому рівні 

абстракцій, при якому формується лише мінімальний набір закономірностей. 

Таким чином, доцільно вивчити області застосування нечіткої логіки при 

управлінні банківською діяльністю. 
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Застосування виробничої функції дає можливість дослідити для окремих 

галузей, та економіки в цілому, показники середньої і граничної ефективності 

ресурсів робочої сили і основних виробничих фондів, граничні норми 

заміщення ресурсів у виробничому процесі. Існують різні методи оцінки, що 

грунтуються на теорії виробничої функції, які дозволяють розглядати також 

проблеми конкурентноспроможності в часовому аспекті, враховувати і 

структурувати фактори конкурентноспроможності підприємства. 

Одним з напрямків максимізації прибутку виробництва є застосування 

виробничих функцій. Виробнича функція – це економетрична модель, що 

відображає залежність показників виробничогосподарської діяльності від 

факторів, що визначають ці показники. До основних показників можна 

віднести: обсяг продукції, що випускається, прибуток, рентабельність, 

собівартість, фондовіддача й інші. Факторами для цих показників можуть 

бути: робоча сила, основні засоби або капітал, земля, продуктивність праці та 
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інші. Виробнича функція дає можливість дослідити для галузей та економіки в 

цілому показники середньої і граничної ефективності ресурсів робочої сили і 

основних виробничих фондів, граничні норми заміщення ресурсів у 

виробничому процесі. Велику цінність являють собою методи оцінки, що 

грунтуються на теорії виробничої функції і які дозволяють розглядати також 

проблеми конкурентноспроможності в часовому аспекті, враховувати і 

структурувати фактори конкурентноспроможності. 

До найвідоміших виробничих функцій відноситься функція Кобба-

Дугласа, яка визначає залежність між обсягом виробництва, обсягами капіталу 

та витратами ресурсів праці. Дослідження показали, що багато явищ 

виробництва добре апроксимуються залежностями такого типу. За допомогою 

функції Кобба-Дугласа можна прогнозувати обсяги виробництва, оцінювати 

ефективність виробництва та використання окремих виробничих факторів, 

визначати можливість взаємозаміни факторів виробництва, оцінювати 

масштаб виробництва та його вплив на ефективність виробництва, виявляти 

вплив НТП на процеси виробництва.  

Науковими дослідженнями в сфері застосування математичних моделей 

при аналізі діяльності складних соціально-економічних систем присвячені 

роботи вітчизняних та зарубіжних науковців Р. Акофф, К. Бравий, 

В. Вітлінського, В. Геєця, М. Іванова, А. Камінського, Ю. Лисенка, В. 

Порохні, О. Разумовського, Л. Сергєєвої, В. Тимохіна, М. Хазова та інших. 

На сьогоднішній день існує великий перелік робіт, що присвячені теорії 

і практиці застосування функції Кобба-Дугласа [1-6]. Проте, вони належним 

чином не торкаються питання застосування методу дослідження екстремуму 

функції для оптимізації роботи виробничого підприємства за допомогою 

виробничої функції Кобба-Дугласа. Вирішенню поставленої задачі і 

присвячується означена робота.  

Мета роботи: дослідження і моделювання показників двохфакторної 

моделі виробництва на основі виробничої функції Кобба–Дугласа для 

отримання максимізації прибутку. 

При дослідженні ефективності роботи виробничого підприємства 

використовують поняття субституційної виробничої функції [1]. Вона 

відображає функціональний зв’язок між об’ємом ефективно використаних 

факторів виробництва (працею та майновим капіталом) і з їх допомогою 

досягнутим випуском продукції при існуючих технічних і організаційних 

знаннях. Така функція відображає кількість випущеної продукції і показує, що 

виробництво може бути збільшене за рахунок підвищення кількісної 

характеристики одного з факторів, в той  час як кількісна характеристика 

іншого фактору виробництва залишається без змін. В іншому варіанті 

виробництво залишається без змін при різноманітних кількісних комбінаціях 

факторів праці та майнового капіталу.  

Розглянемо випадок двохресурсного виробництва. Кількість виробленої 

продукції задамо функцією Коба-Дугласа у вигляді (приймемо А=1) 
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 (1) 

Нехай p0 – вартість одиниці виробленої продукції, а p1 і p2 – вартості 

одиниці використаних ресурсів першого і другого виду відповідно. Тоді 

чистий прибуток підприємства визначається функцією прибутку, яка має 

наступний вигляд: 

      (2) 

Оскільки нас цікавить випадок отримання максимального прибутку, 

дослідимо функцію прибутку на наявність екстремуму. 

Можна показати, що функція прибутку буде мати екстремум лише у 

випадку, коли α+β <1. 

Якщо в отриманому виразі покласти p0=2, p1=1, p2=0,5, то максимальне 

значення функції прибутку буде залежити лише від параметрів α і β. Вираз 

набуває наступного вигляду 

    

   (3) 

З результатів моделювання максимального значення функції прибутку 

Pmax  від параметрів α і β  зроблений висновок, що функція Pmax=Pmax(α, β)  є 

багатоекстремальною. Її локальні максимуми спостерігається в вузькій 

діагональній смузі області значень параметрів α і β, для яких обов’язково 

виконується умова α+β <1. При певних значеннях параметрів α і β досягається 

головний максимум. Наступні  локальні максимуму – на порядок менші. 

Завдяки дискретизації області сингулярності, які утворюються ступенями 

 в (3) при α+β 1, на рисунку згладжені.  

Робота присвячена дослідженню екстремуму функції для оптимізації 

роботи виробничого підприємства за допомогою виробничої функції Кобба-

Дугласа. Отримана залежність максимального значення функції прибутку 

двохресурсного підприємства від показників еластичності випуску продукції α 

і β. Аналіз такої залежності дає можливість оцінити значення цих параметрів, 

при яких функція прибутку досягне максимуму. Дослідження функції 

прибутку показало, що при деяких значеннях показників еластичності 

випуску продукції, максимальне значення функції прибутку збільшується на 

декілька порядків, що є важливим для розрахунку ефективності роботи 

виробничих підприємств.  

У роботі проведено моделювання показників двохфакторної моделі 

виробництва з метою отримання максимізації  прибутку, на основі якого була 

проведена оцінка числових значень всіх параметрів, що входять в функцію 

прибутку двохресурсного підприємства. Були проведені  дослідження 

чутливості функції прибутку на зміну параметрів, що розглядаються. 
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Упродовж останнього п’ятиліття політична, соціальна та економічна 

нестабільність в Україні негативно вплинула на ринкові очікування, що 

позначилося на збільшенні курсової волатильності гривні та підвищенні 

чистого попиту на іноземну валюту. Виконання зовнішніх зобов’язань 

держави відбулося за рахунок міжнародних резервів, обсяг яких у 2014 році 

катастрофічно зменшився [1]. Державні методи та валютні обмеження з 

метою забезпечення конвертованості валюти та ефективної інтеграції 

національної економіки у світову не забезпечили усталених тенденцій 

валютного ринку. Нестабільною виявилася і структура валютного ринку 

України [1]. Упродовж  розглядуваного періоду процеси на валютному ринку 

залишаються нестабільними, а їх динаміка нелінійною. Така динаміка 

обумовлена як внутрішніми трансформаційними процесами так і зовнішніми 

впливами. Для забезпечення якості дослідження таких процесів виникає 

потреба у застосуванні математичних методів, які дозволяють замінити 

реальні процеси адекватними моделями, які враховують зміну поведінки, 

структури та взаємодію із зовнішнім середовищем.  

Для аналізу трансформаційних процесів валютного ринку на основі 

взаємодії  із зовнішнім середовищем адаптовано метод термодинамічних 
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потенціалів. На основі термодинамічного підходу введено потенціал  

функціонування валютного ринку, що є аналогом внутрішньої енергії в 

термодинаміці, має розмірність фінансових ресурсів і побудований на 

визначальних параметрах, обсягах придбання та реалізації ресурсів K  та L , 

отримано рівняння стану, які встановлюють зв’язок ставок придбання та 

реалізації із граничними витратами на управління процесами по купівлі та 

продажу ресурсів. Згідно методу термодинамічних потенціалів, змінюючи 

визначальні параметри, отримаємо аналоги вільної енергії, енергії Гіббса та 

ентальпії для функціонування валютного ринку, а використовуючи 

мнемонічний прийом Радушкевича-Борна, знаходимо аналоги рівнянь стану 

для нових визначальних параметрів (рис. 1, [2]).  

 
 

Рис. 1 Схема методу моделювання валютного ринку на основі 

термодинамічних потенціалів 
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Вплив зовнішнього середовища формує певні стійкі зв’язки, 

встановлюючи які, можна здійснювати прогноз та будувати стратегію, але при 

зміні середовища, ці зв’язки можуть порушуватися і через деякий час 

утворювати новий вид зв’язку. Тому, для передбачення змін, тобто  

діагностування трансформаційних процесів валютного ринку запропоновано 

застосовувати фрактальний аналіз [3] та випереджаючі індикатори [4].   

Характерною властивістю нелінійної економічної динаміки є 

властивість самоподібності і випадковий характер кількості елементів на 

кожному часовому проміжку. Тому раціональною є фрактальна модель 

поведінки економічних систем [3]. Для оцінки фрактальності будемо 

застосовувати SR /  аналіз, що дозволяє встановити вид динаміки і тип 

організації процесу (рис. 2). 

  
Рис. 2 Узагальнена схема фрактального аналізу на основі показника Херста [3] 
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Враховуючи особливості трансформаційних процесів валютного ринку 

та можливості їх вивчення засобами моделювання, запропоновано 

інтегрування неокласичного та еволюційного підходів моделювання динаміки. 

На основі поєднання термодинаміки, фрактальної геометрії та випереджаючих 

індикаторів є можливість аналізувати більш складніші фінансово-економічні 

процеси, а результати отримувати точніші. Поєднання підходів робить 

методику більш гнучкою, чуттєвою до мінливості процесів, складності 

характеру динаміки і дає можливість комплексної оцінки динаміки валютного 

ринку із врахуванням трансформаційних змін та зовнішніх впливів. 
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Сьогодні у всіх сферах нашого життя спостерігається  стрімкий 

розвиток інформаційних технологій.  Не винятком є і банківська система. 

Тому постає питання щодо впровадження інновацій інформаційних систем в 

діяльність вітчизняних банківських установ. 

До питань запровадження інновацій в банківській діяльності зверталась 

низка вітчизняних науковців, серед яких варто відзначити О. Васюренка, 

С. Єгоричеву, А. Єпіфанова, А. Пересаду, З. Шмігельську. У їх працях широко 

висвітлюються проблеми банківських нововведень, проте розвиток 

інформаційних технологій не стоїть на місці, і потребує подальшого 

дослідження. 

Банківські інновації – це результат діяльності банку, спрямований на 

створення нових продуктів та технологій, а також інноваційних методів 

управління банківською установою з метою отримання додаткових доходів та 

конкурентних переваг. Поняття інновації може бути застосовано до всіх 
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нововведень у всіх сферах функціонування банку, що дасть змогу досягти 

визначеного позитивного економічного або стратегічного ефекту (приріст 

клієнтської бази, збільшення частки ринку, скорочення витрат на проведення 

певного виду операцій тощо) [1]. 

Проривом у банківських технологіях останнього десятиліття та 

ключовою новацією майбутнього десятиліття буде інтернет-банкінг, який вже 

сьогодні пропонують клієнтам більшість банків [2]. Інтернет-банкінг являє 

собою дистанційне обслуговування клієнтів, без відвідування відділень 

банків, засобами якого доступ до рахунків клієнтів доступний в будь-який час 

через мережу Інтернет. 

Стрімкому розвитку дистанційного доступу до свого рахунку та 

здійсненню операцій по ньому сприяє зростання чисельності українських 

інтернет-користувачів [2].  

Україна входить у топ-10 країн Європи за кількістю інтернет 

користувачів, а, зважаючи на низьке проникнення в регіони інтернет-

провайдерів, має ще й високий потенціал для зростання інтернет-аудиторії у 

майбутньому. Це відкриває великі можливості для банків, і експерти роблять 

ставку саме на розвиток віддаленого банкінгу 

Ще десять років тому було практично неможливо самостійно провести 

операцію або зняти готівку в будь-який час доби в окремій зоні банку. 

Сьогодні завдячуючи інтернет-банкунгу клієнт може самостійно керувати 

своїми рахунками, отримати консультацію фахівця кол-центру, залишити 

заявку на отримання послуги, записатися на обслуговування в будь-яке 

відділення банку.  

Тому можна  чітко прогнозувати розширення можливостей 

дистанційного обслуговування клієнта (альтернативних каналів продажів), а 

також розвиток функціонала платіжної картки. Можна очікувати, що невдовзі 

банківська картка стане універсальним високотехнологічним фінансовим 

продуктом, який збиратиме та синхронізовуватиме на своїй платформі ключі 

доступу до бонусів, партнерських програм, програм лояльності, кредитів, 

обмінно-валютних операцій, грошових переказів тощо [2]. 

Як правило, послуги Інтернет-банкінгу включають: блокування картки 

клієнтом, наприклад, в разі викрадення або втрати; виписки за рахунками; 

інформація про інші відкриті банківські продукти (платіжні 

картки, депозити, кредити, інше); платежі в межах банку; платежі в 

національній валюті в межах країни; оформлення заяв на підключення до 

інших послуг (sms-банкінг, картки, депозити, кредити, інше). 

Додатково послуги можуть включати: встановлення лімітів на різні види 

операцій (оплата через інтернет, термінал, банкомат і т.д.) з карткових та 

поточних рахунків, наприклад 0 (нуль); платежі в іноземній валюті; обмін 

валют; оплата рахунків про надані небанківські послуги (зокрема комунальні, 

зв’язок); придбання ваучерів передоплачених послуг (мобільні оператори, 
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інтернет); пряме поповнення балансу SIM (USIM, R-UIM) - карти за вказаним 

номером телефону українських мобільних операторів. 

Сьогодні в Україні функціонує 88 банківських установ. Кожна 

банківська установа намагається впроваджувати інновації у свою роботу. 

Вважаємо, що ПриватБанк є установою, яка найефективніше впроваджує 

інформаційні технології в свою роботу. Тому, на прикладі системи 

«Приват24» розглянемо більш детальніше переваги та недоліки роботи 

інтернет-банкінгу. Система «Приват24» являє цілодобовий доступ до рахунків 

клієнтів. «Приват24» - найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг, що 

працює з 2001 року. Система також дозволяє отримувати доступ та керувати 

платіжними картами клієнта випущеними не лише ПриватБанком, а й іншими 

українськими банками в режимі реального часу. Служба підтримки 

«Приват24» допоможе вирішити будь-яке питання або проблему в режимі 

чату. Згідно статистичних даних, послугами «Приват24» користуються 6,3 

млн осіб, і з кожним днем цей показник зростає [3]. У табл. 1 представлено 

дані, що дають змогу порівняти послуги інтернет-банкінгу деяких банків, які 

функціонують на території України. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика інтернет-банкінгу в Україні 

Банк Перегляд 

виписок 

Платежі 

в межах 

банку 

Платежі 

в межах 

України 

SWITF 

платежі 

Депозити 

онлайн 

Захист 

перегляду 

виписок 

Захист платежів 

Альфа-Банк + + + - - Пароль Одноразовий 

пароль+СМС 

Кредобанк + + + - + Пароль Одноразовий 

пароль+СМС 

Ощадбанк + + - - + Пароль+ 

СМС 

Одноразовий 

пароль+чек 

Приватбанк + + + + + Пароль+ 

СМС 

Одноразовий 

пароль+СМС 

ПУМБ + + + - + Пароль Одноразовий 

пароль+СМС 

Укрексімбанк + + + + + Пароль Одноразовий 

пароль, 

генератор. 

Укрсиббанк + + + - + Пароль Одноразовий 

пароль+СМС 

*Таблиця сформована на основі даних офіційних сайтів банківських установ 

 

Як ми бачимо з табл. 1, найбезпечнішим та найфункціональнішим 

сервісом інтернет-банкінгу є сервіс, представлений Приватбанком, який дає 

змогу переглядати виписки по рахункам, платежі як в межах Україні, так і по 

всьому світі, здійснювати відкриття та закриття депозитів, оплату 

різноманітних небанківських послуг (телекомунікації, комунальні платежі, 

тощо). Також, система «Приват24» має двоетапний захист авторизації до 

електронного кабінету (логін і пароль та одноразовий пароль-СМС). Інтернет-
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банкінг Ощадбанку є найменш функціональним, порівняно з іншими, який 

обмежується платежами тільки в межах банку. 

Отже, впровадження інформаційних технологій в діяльність банківських 

установ є досить важливим етапом в процесі розвитку банківської системи 

України. В сучасних умовах інтернет-банкінг виступає інструментом зручного 

користування банківськими послугами для клієнтів. Проте населення України 

є традиційним користувачем банківських послуг, для якого характерним є 

особисте відвідування банків, а користувачами інтернет-банкінгу, в 

основному є лише молодь, та «просунуті» підприємці, тому подальшого 

дослідження вимагає проблематика впровадження інтернет-банкінгу в широкі 

маси.  
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Відомо, що розміщення фінансових активів на короткостроковий 

депозит – це депозитна послуга, яка надається депозитною корпорацією 

(банком) його клієнтам\споживачам (уточнення: споживачем вважається 

фізична особа). Сутністю депозитної послуги є діяльність депозитної 

корпорації (банку) з фінансовими активами щодо їхнього залучення із 

зобов’язанням щодо наступного їх повернення з метою забезпечення доходу 

своєму кредитору (клієнт\споживач) та\або збереження реальної вартості його 

фінансових активів. Чинна Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, 

вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під 

кредитні ризики в банках України, що затверджена Постановою Правління 

Національного банку України від 27.12.2007 № 481, визначає 

короткостроковий депозит як надані або отримані кошти на строк, що не 

перевищує один рік. Також, відповідно до Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 

№ 2664-ІІІ, розміщення фінансових активів на короткостроковий депозит є 

видом фінансової послуги.  

Національний банк України визначає вартість депозитів за даними 

статистичної звітності банків України, розуміючи цю вартість як сукупний 

розмір винагороди (реальна плата за депозит), що визначений у депозитному 

договорі, з урахуванням як плати за користування залученими фінансовими 

активами у вигляди % ставки, так і будь яких інших випадків, встановлених у 

вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує банк у 

зв’язку з залученням, використанням та поверненням депозиту) [1]. Для 

клієнта\споживача депозитної корпорації (банку) результатом розміщення 

власних фінансових активів на короткострокові депозити є сума сплачених 

депозитною корпорацією (банком) відсотків, яка має забезпечити йому 

отримання доходу та зберегти реальну вартість його фінансових активів. 

Відомо, що показником змини витрат населення на товари і послуги для 

невиробничого споживання прийнятий індекс інфляції (індекс споживчих цін 
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– ІСЦ). Оскільки із січня 2017 року Державна служба статистики України 

запровадила «нову методологію розрахунків індексів споживчих цін і не 

передбачає перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше»
 

[2] 

статистичну оцінку проводимо за 2017 рік.  

На рисунку 1 наведено результативність розміщення фінансових активів 

на короткострокові депозити у гривні в банках в Україні у 2016 році, у % 

річних.  

 
Рис. 1 Результативність розміщення фінансових активів на короткострокові 

депозити в UAH в банках в Україні у 2016 році, у % річних 
Джерело: складено автором 

 

За основу взято два показники у відсотках річних: середньозважена 

місячна вартість короткострокових депозитів в цілому по банківській системі 

України [1] та базовий індекс споживчих цін у2017 році до відповідного 

місяця 2016 року [2]. Тенденції зміни двох показників на рисунку 1 чітко 

визначають реальну доходність короткострокового депозиту, розміщеного в 

гривні тільки у квітні та травні 2016 року (2,2 та 0,8% річних відповідно). 

На рисунку 2 наведено результативність розміщення фінансових активів 

на короткострокові депозити у доларах США в банках в Україні у 2016 році, у 

% річних. 

 
Рис. 2 Результативність розміщення фінансових активів на короткострокові 

депозити в USD в банках в Україні у 2016 році, у % річних 
Джерело: складено автором 
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Для оцінки було використано показник інфляції (індекс споживчих цін) 

у 2017 році до відповідного місяця 2016 року та загальну доходність 

розміщення фінансових активів на короткострокові депозити у доларах США. 

Алгоритм розрахунку загальної доходності розміщення фінансових активів в 

іноземній валюті визначає суму номінальної відсоткової ставки банку за 

короткостроковим депозитом у доларах США (відсоткова ставка традиційно 

нижча за такі ж депозити у гривні на українському ринку) та (+\-) доходність 

або збитковість розміщення коштів в іноземній валюті (тобто, зміна 

середньозваженого валютного курсу гривні до долара США у 2017 році до 

відповідного місяця 2016 року). Очевидним є той факт, що реальна доходність 

таких депозитів спостерігалась для розміщених фінансових активів у доларах 

США тільки у січні 2016 року– 5,6 відсотків річних, інші періоди показують 

збитковість.  

На рисунку 3 наведено розрахунок очікуваної результативності 

розміщення фінансових активів на короткострокові депозити у гривні в 

банках в Україні у 2017 році.  

 
Рис. 3 Очікування результативності розміщення фінансових активів на 

короткострокові депозити у UAH в банках в Україні у 2017 році, у % річних 
Джерело: складено автором 

 

Важливим є той факт, що місячна середньозважена вартість таких 

депозитів початково перевищувала базовий індекс інфляції, закладений в 

Державному бюджеті України на 2017 рік – 8,1% річних. Але, офіційне 

зниження Кабінетом міністрів України базового індексу інфляції до 12,9% 

річних у травні 2017 року, призвело до очікуваної збитковості розміщення 

фінансових активів на такі депозити. Відповідно до прогнозу основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, 

індекс споживчих цін у середньому (за трьома сценаріями) до попереднього 

року становитиме від 9,5 до 11% річних [3], що також буде межувати з 

номінальною відсотковою ставкою за короткостроковими депозитами, 

розміщеними у банках в Україні у 2017 році і може показувати збитковість 

для клієнта\споживача.  
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Отже, з метою заохочення клієнтів\споживачів до розміщення 

фінансових активів на короткострокові депозити в банках в Україні та 

скріплення їхньої довіри до фінансових установ, важливо в депозитних 

договорах окремим пунктом застосовувати інфляційні застереження, які би 

фіксували прогнозний базовий рівень інфляції та передбачали зміну 

відсоткового платежу банку за такими депозитами у відповідності до зміни 

фактичного показника інфляції за період користування банком фінансовими 

активами клієнтів\споживачів.  
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В умовах сучасного ринку маркетинг відіграє важливу роль у 

господарській діяльності кожного підприємства, оскільки дає можливість 

максимально задовольнити попит споживачів, їх потреби шляхом зменшення 

ризиків під час купівлі товару, а також розширенню асортименту товарів, 

підвищенню їх якості. Для підприємства маркетингове дослідження дає 

можливість ефективно використати свої ресурси, створює умови, які 

сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку [1]. 

Договір на виконання маркетингових досліджень покликаний юридично 

закріпити і оформити процес проведення маркетингових досліджень.  

Слід зазначити, що актуальності дослідженню додає відсутність 

спеціальної нормативної регламентації відношень, які виникають при 

проведенні маркетингових досліджень. Також довготривалість і складність  

самого процесу маркетингових досліджень зумовлює необхідність розробки 

умов договору на виконання маркетингових досліджень. У звʼязку із цим  

аналіз даного договору необхідно проводити на загальних положення про 

зміст договору, визначених Цивільним кодексом України. 
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Відповідно до стаття 638 Цивільного кодексу України (далі ЦК) 

істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що 

визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду. 

Оскільки, як ми уже зазначали, на законодавчому рівні не визначено предмет 

договору маркетингового дослідження,  то на думку І.Р. Шишки, предмет 

договору на маркетингові дослідження проявляє значення: а) в  завданні на їх 

проведення; б) конкретизується програмою робіт; в) визначається вимогами, 

що пред’являються до звіту про результат проведених досліджень.  Більш 

того, без попереднього складання детального плану дослідження (програми 

робіт) істотно знижується ефективність роботи виконавця-маркетолога, 

появляються невиправдані витрати, збільшуються строки маркетингового 

дослідження, є загроза достовірності та повноті отриманих результатів. 

Предмет договору на маркетингові дослідження складають самі дослідження 

(робота) та їх результат (звіт) [5, с.244].   

З метою задоволення вимог замовника предмет маркетингового  

дослідження має визначатися шляхом узгодження його плану із замовником 

та маркетологом. Також потребує обговорення та узгодження зміст звіту, який 

може мати особливості, виходячи із специфіки маркетингового дослідження. 

Більшість зарубіжних маркетингових фірм і агентств мають власні 

стандартизовані форми звітів про проведені дослідження [1, 34-40]. Крім того 

на рівні звичаїв вони уніфіковані  в Кодекс практики маркетингових та 

соціологічних досліджень ESOMAR (European Society Of Opinion and Market 

Research) та ICC (Міжнародна торгівельна палата) [3]. 

Характеризуючи відносини між замовником та виконавцем 

маркетингових досліджень про їх зміст слід говорити з  огляду на загальні 

положення про зміст договору та про зміст договору підряду. Зокрема, якість  

виконаної підрядником роботи повинна відповідати умовам договору підряду,  

а за відсутності або неповноті таких умов вимогам, що зазвичай ставляться до  

робіт відповідного характеру (ч. 1 ст. 857 ЦК). З огляду на постійні зміни  

ринкової конʼюнктури, йдеться про те, що результат роботи в межах 

розумного строку має бути придатним для використання відповідно до 

договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру 

(ч. 3 ст. 857 ЦК).  

Кодекс практики маркетингових та соціологічних досліджень ESOMAR 

та ICC у сфері маркетингу пропонує оцінювати якість проведених 

маркетингових досліджень за обсягами збуту і змін (або збереження) інших 

показників у поточній господарській діяльності після впровадження їх 

результатів.  

Строк є суттєвою умовою договору. Якщо проаналізувати норми ст. 

631, 846 ЦК строком договору є час, протягом якого сторони можуть 

здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Отже, 

строки визначаються за домовленістю сторін і визначаються договором.  
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Ціна виконання робіт залежить від обсягу  предмета, строку виконання 

роботи, її терміновості виконання тощо. Зазвичай ціна в договорі на 

виконання робіт, формується із прямих та накладних витрат. Ціна вказується 

калькуляцією і визначається з врахуванням тих чинників, які впливають на 

вартість робіт: обсяг робіт на кожному етапі, особливості використаних 

методів дослідження тощо. Крім того, враховуються й  фінансові можливості 

замовників, особливо в період фінансової кризи. Інколи упускаються бізнесові 

інтереси щодо отримання максимального прибутку і забезпечується 

формування фонду заробітної плати маркетингової компанії [5, с.247]. 

Із ціною договору тісно повʼязаний порядок і форма розрахунків, що 

встановлюється залежно від характеру і обсягу маркетингових досліджень, 

особливостей комерційної практики контрагентів. Зазвичай практикується 

виплата  виконавцеві авансу до початку робіт, оплата проміжних кінцевих 

результатів маркетингових досліджень. Це сприяє поступовому витрачанню 

обігових коштів  замовників та є досить зручним для сторін договору [5, 

с.247].  

Для договору на маркетингові дослідження важливе значення має місце 

їх проведення. Вибір місця проведення маркетингового дослідження 

зумовлюється розташуванням відповідного товарного ринку чи точки збуту 

товару, можливо шляхи сполучення та місце скупчення потенційних покупців 

тощо.   

Для визначення порядку здачі та прийняття результатів дослідження, 

звернемося до ч.1 ст. 853 ЦК встановлено, що замовник зобов’язаний 

прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, 

оглянути її і в разі  виявлення допущених у роботі відступів від умов договору 

або інших недоліків  негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник 

не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці 

відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. З метою захисту 

прав замовника Кодекс практики маркетингових та соціологічних досліджень 

ESOMAR  та ICC визначає, що дослідник завжди зобов’язаний будувати 

дослідження так, щоб воно щонайкраще виправдувало зроблені витрати й 

приносило б результати належної якості, а також відповідало вимогам 

замовника. Більш того дослідник повинен забезпечити збереження всіх 

робочих документів дослідження, що перебувають у його розпорядженні; 

повинен перешкоджати поширенню результатів маркетингового дослідження, 

які не опираються на достовірні дані. Дослідники повинні представити 

відповідну фактичну інформацію для доказу вірогідності будь-яких 

опублікованих висновків.  

Відповідно до Кодексу практики маркетингових та соціологічних 

досліджень ESOMAR та ICC договори на маркетингові дослідження мають 

передбачати умови про заборону виконавцеві передавати отримані результати 

третім особам та передбачення можливих негативних наслідків для 

виконавця: сплати неустойки та відшкодування збитків та шкоди. Це можливе 
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за умови, що замовник прийме вказані результати та буде їх використовувати 

у своїй діяльності. Якщо відомості стали відомі іншим особам, зокрема 

конкурентам, то  замовник вправі відмовитися від прийняття таких 

результатів та їх оплати як  за договорами побутового замовлення. 

Вказані основні умови договору на маркетингові дослідження є основою 

для встановлення правового становища його сторін та оцінки виконання їхніх 

обов’язків. Більш того, у звʼязку з відсутністю спеціального законодавчого  

регулювання маркетингових досліджень при укладанні даного виду договору 

сторони повинні намагатися в договорі передбачити та конкретизувати свої 

суб’єктивні права та особливо юридичні обов’язки.  
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У відповідності до положень ч. 2 ст. 1 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», система гарантування вкладів фізичних 

осіб повинна забезпечувати захист прав і законних інтересів вкладників 

банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювати 

залучення коштів у неї, підвищити ефективність процедури виведення 

неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків [1]. З метою реалізації 

даної норми, законодавством Україні унормовано діяльність Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), уповноваженої особи ФГВФО і 

інших учасників процедури виведення неплатоспроможних банків з 

фінансового ринку та їх ліквідації.  
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Проте, ефективність діючої процедури гарантування вкладів фізичних 

осіб, на сьогодні не досягла належного рівня, про що свідчать, як судова 

практика, так і ряд наукових публікацій з цієї теми. Дана проблематика 

актуалізувалася в зв’язку зі значним зростанням чисельності банківських 

установ, стосовно яких розпочаті процедури неплатоспроможності, а також 

після звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду України 

з конституційним поданням від 8 липня 2015 року № 201-2157/0/8-15 [2].  

Верховний Суд України зазначає, що за умови дотримання чинного 

механізму гарантування вкладів, сума вкладів яких перевищує 200 тис. грн, а 

також за вкладами, строк дії банківського договору яких не завершився до 

моменту призначення тимчасової адміністрації, кошти повертають лише після 

проведення процедури виведення неплатоспроможного банку з фінансового 

ринку, що обмежує їх права. Це обумовлено тим, що право приватної 

власності особи на вклад зберігається, проте, якщо проведені ФГВФО  

процедури будуть неефективними, то вклади  не будуть повернуті.  

У зазначеному поданні Верховний Суд України звертає увагу на те, що 

дотримання прав вкладників банків у першу чергу проявляється у поверненні 

повної суми вкладу та відсотків на неї чи доходів в іншій формі на умовах, що 

встановлені договором банківського вкладу.  

Положення Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб «Про затвердження правил формування та ведення баз даних 

про вкладників» від 9 липня 2012 року № 3 [3], рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення 

про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

коштів за вкладами» від 9 серпня 2012 року № 14 [4],  красномовно свідчать 

про те, що повнота реалізації права вкладника на відшкодування коштів за 

вкладом напряму залежить від ефективності дій уповноваженої особи. 

Слід звернути увагу на те, що у разі браку коштів після здійснення 

ФГВФО прописаних процедур, особи, що здійснили вклад в сумі, яка 

перевищувала 200000 грн, ні кошти, ні відсотки за вкладом не отримують, що 

є позбавленням їх конституційного права власності на частку власного майна, 

яким в даному випадку виступає вклад. У разі, якщо особа уклала строковий 

договір банківського вкладу і термін його дії не закінчився на час введення 

тимчасової адміністрації, під час її дії, ФГВФО  кошти вкладнику не виплачує, 

що фактично призводить до протиправного позбавлення права власності 

особи на майно у вигляді втрати вкладу в цілому.  

Досліджуючи дану проблематику, вчені спостерігають факти 

неоднозначних тлумачень щодо підвідомчості спорів, які пов’язані із 

відшкодуванням гарантованої суми вкладу. Дані колізії необхідно усунути, 

оскільки формування судової практики, яка не узгоджена з нормами ЦПК 

України, ГПК України, КАС України, є неприпустимим.  



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

320 

 

Потребують негайного вдосконалення механізми реалізації права осіб на 

вклад у разі неплатоспроможності банку, його ліквідації та взаємодії 

уповноважених органів і осіб для забезпечення захисту конституційних прав 

вкладників. Існуюча система гарантування вкладів в Україні, безумовно, 

потребує критичного перегляду, незважаючи на те, що системні зміни до 

законодавства в цій сфері уже внесено. Однією з підстав для законодавчого 

втручання є згадувана вище позиція Верховного Суду України, викладена в 

конституційному поданні з цього питання.  

Одним із найбільш ефективних кроків по забезпеченню гарантій 

вкладників банків має стати запровадження передового зарубіжного досвіду в 

національне законодавство. До прикладу, в США діє Федеральна корпорація 

страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation) – це незалежне 

агентство, утворене Конгресом в 1933 році з метою забезпечення стабільності 

та довіри населення до національної фінансової системи шляхом страхування 

депозитів, дослідження та контролю фінансових установ держави. ФКСД не 

отримує асигнувань з  державного бюджету, а фінансується лише за рахунок 

страхових внесків, що сплачуються банками за страхування депозитів. 

Корпорація виконує не лише страхування вкладів та захист прав вкладників, а 

й у разі банкрутства банку, виступає довіреною стороною, з правом залучення 

спеціалістів для виконання функцій, пов’язаних із процедурою банкрутства 

[5]. 

Недосконале правове регулювання відносин, які пов’язані з 

гарантуванням вкладів, відсутність ефективного механізму позасудового 

врегулювання, залежність долі вкладу від професіоналізму представників 

ФГВФО, викликають потребу вкладника вдаватись до судових способів 

захисту свого права на вклад. 
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Загальновідомо, що стан здоров’я, рівень працездатності і навіть 

професійне майбутнє молоді значною мірою залежать від ефективності їх 

фізичного виховання. В Україні, на сучасному етапі розвитку суспільства, 

спостерігається небезпечна тенденція погіршення стану здоров’я студентської 

молоді, зниження рівня їхньої фізичної підготовленості, занепаду масової 

фізичної культури. Тому в останні роки, в зв’язку з інтеграцією України до 

європейського освітнього простору, багато питань, пов’язаних з організацією 

навчально-виховного процесу студентів ВНЗ України потребують 

детальнішого вивчення. Так, виникають питання про місце та обсяг 

викладання дисципліни «Фізичне виховання» у національній системі освіти, 

про переведення студентів на самостійну роботу, про проведення навчально-

виховного і тренувального процесу з фізичного виховання в спортивних 

секціях у позанавчальний час. 

Інтеграція українських ВНЗ в загальноєвропейський освітній простір, 

підвищення мобільності учасників навчального процесу, висувають нові 

вимоги і до програм навчання. У зв’язку з цим, досить актуальним стає 

питання відповідності змісту програм з фізичного виховання у ВНЗ та 

дотримання принципу наступності з шкільними програмами згідно зі 

світовими тенденціями в цій області. На даний час відсутня система і 

конкретна програма формування фізкультурно-оздоровчої компетентності, що 

передбачає єдність виховання здорового способу життя та взаємодії із 

зовнішнім середовищем, духовним вихованням і підвищення рівня культури 

молодого покоління. Однією з основних причин такого стану, як зазначають 

В.С. Мунтян і В.І. Пліско [1], є недостатній рівень фізичної освіти в родині, 

школі, навчальному закладі і, в цілому, в країні. Фізичне виховання часто 

розглядається як другорядна дисципліна. 

На теперішній час базовим документом при організації навчальних 

занять з фізичного виховання у ВНЗ України, є наказ МОНУ «Про 

затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового 

спорту у вищих навчальних закладах», де у розділі 3 говориться про 
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включення в навчальні плани з усіх спеціальностей обов’язкових навчальних 

занять з фізичного виховання протягом усього періоду навчання, за винятком 

останнього випускного семестру, в обсязі 4 год. на тиждень. Однак переважна 

більшість ВНЗ залишила цю дисципліну тільки на 1–2 курсах та скоротила в 

навчальних планах години на фізичне виховання до 2 год. на тиждень на 

користь інших дисциплін, посилаючись то на велике завантаження студентів, 

то на секційні і самостійні заняття – як в європейських країнах. Але 

проведення одного заняття на тиждень з фізичного виховання не є доцільним, 

оскільки не в змозі забезпечити виконання оздоровчих та виховних функцій 

[2]. 

Окрім того, дослідження Г.П. Грибан показали, що заняття з фізичного 

виховання слід розглядати як засіб відновлення і стимуляції розумової 

діяльності студентів, а не як додаткове академічне навантаження. Та й 

переведення студентів на самостійні заняття фізичною культурою сьогодні є 

невиправданим і передчасним. Причинами цього є: низький рівень свідомості 

студентів і недбале ставлення до власного здоров’я; відсутність критеріїв 

оцінки стану здоров’я фахівців, які влаштовуються на роботу; відсутність 

паспорта здоров’я; слабка матеріально-технічна база яка не взмозі забезпечити 

індивідуальні бажання студентів щодо занять фізичними вправами у вільний 

час; низька фізична підготовленість більшості студентів і їх недостатній 

фізичний розвиток; значна частка захворювань (до 20,0%) у студентів, які 

потребують занять за спеціальними реабілітаційними методиками; 

необхідність перекваліфікації викладацьких кадрів, зміна програмного 

забезпечення і підготовки кадрів у фізкультурних ВНЗ [3]. 

У розвинутих країнах система фізичного виховання функціонує по 

іншому. У політиці європейських держав наголошується на інтеграційній, 

культурній, рекреаційній ролі фізичної культури, а також її толерантності. 

В останні десятиліття в різних країнах світу фізичне виховання стало 

розглядатися як потужний засіб зміцнення здоров’я населення, забезпечення 

його високої працездатності та якості життя. В той же час в Україні склалася 

традиційна підготовка студентів у ВНЗ, де фізичне виховання є невід’ємною 

частиною професійної підготовки фахівців. 

Г.П. Грибан, проаналізувавши систему фізичного виховання західних 

країн, зауважує, що кредитно-модульної системи навчання і оцінювання з 

фізичного виховання в не фізкультурних ВНЗ в європейському та світовому 

освітньому і науковому просторі сьогодні не існує, тому що фізичне 

виховання не входить до навчальних планів університетів, а є самостійною 

роботою студентів. Відповідно немає необхідності розробляти і 

впроваджувати кредитно-модульну систему навчання з дисципліни «Фізичне 

виховання», відповідно до вимог ЕСТS [3]. 

Вивчаючи досвід американських і європейських колег, як зазначає 

О.В. Попрошаєв, в переважній більшості університетів не має ні кафедр 

фізичного виховання, ні занять з фізичного виховання як таких. Студенти самі 
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дбають про свій фізичний розвиток, про власне здоров’я і належний рівень 

працездатності. В них дуже розвинений студентський спорт і, навіть, 

непрофесійний (масовий) спорт, чому сприяє наявність потужних центрів 

студентського спорту при ВНЗ [4; 5]. Окрім того, більшість вищих навчальних 

закладів Європи та США мають велику кількість спортивних баз, що дає 

змогу проводити роботу спортивних секцій у позанавчальний час без 

обмежень. 

Діти та їхні батьки усвідомлюють, що досягнення в спорті забезпечують 

їм безкоштовне навчання в університеті та отримання стипендії. При вступі до 

ВНЗ її адміністрація звертає увагу на досягнення абітурієнтів у спорті, 

мистецтві, громадській роботі й зараховують тих, хто особливо проявив 

ініціативу, і тих, хто, як вони вважають, додасть яскравості та різноманітності 

в житті навчальної установи. Спортивні стипендії США – це часткове або 

повністю безкоштовне навчання, проживання, харчування, підручники [6]. 

Перебудова викладання фізичного виховання у ВНЗ України, на манеру 

європейських, потребує потужної матеріально-технічної бази. Та і скасування 

дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ іде всупереч з реалізацією 

Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту України. 

Отже, фізичне виховання повинне бути обов’язковим для студентів всіх 

спеціальностей ВНЗ. Адже, збереження академічних занять з фізичного 

виховання дає змогу охопити руховою активністю всю молодь ВНЗ, а від так 

позитивно впливати на якість підготовки майбутніх фахівців, виховувати в 

них високий рівень психофізичних якостей необхідних в професійній 

діяльності, зміцнити здоров’я, що допоможе забезпечити студенту успіх і 

мобільність в європейському освітньому просторі. Поряд з цим, необхідно 

розвивати матеріально-технічну базу ВНЗ України, здійснювати 

перепідготовку кадрів, розробляти і впроваджувати інноваційні педагогічні 

технології в навчально-виховний і тренувальний процес з метою збереження і 

зміцнення здоров’я студентської молоді; поступово розширювати секційну 

роботу за вибором студента, як це запроваджено в розвинутих світових і 

європейських країнах. 
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Визначальною ознакою сучасної цивілізації є глобалізація економічного 

розвитку. Початок ХХІ ст. характеризується серйозними змінами: 

індустріальний сектор втратив свою домінуючу роль, зросла значимість 

технологічної компоненти, підвищилася роль науки і знань, суб’єктами 

господарювання стали багатонаціональні корпорації, кардинально змінилася 

роль фінансів і грошей, а поява Інтернету привела до інтерактивного бізнесу 

та віртуальної економіки. Формується нова модель ринкової економіки, де 

бізнес проникає в нові для нього сфери життя суспільства і бере участь у 

розв’язанні соціальних задач. 

Багато явищ опинилося за межею вивчення економічною наукою, яка 

має певні труднощі у прогнозуванні розвитку світу. Відтак, статус її сьогодні 

падає. Тому важливою задачею економістів є розробка теоретичних уявлень 

про  економічну науку, окреслення контурів нової економіки, формування 

сучасного економічного мислення. Недостатньо володіти певною сумою 

знань, їх треба посилювати виховними аспектами, переводити дії людини в 

осмислену і корисну діяльність. Люди не задумуються над змістом 

економічної діяльності, бачачи лише одну сторону – отримання вигоди, 

зменшення ризику від невизначених економічних рішень. Але покращення 

економічної сфери дозволяє піднятися людству на якісно новий рівень 

добробуту. Людство отримало безмежні можливості надання взаємних послуг 

і допомоги. На це вказує Гейтс Б. у промові на Всесвітньому економічному 

форумі в Давосі. Він вважає, що завдання нині розробити систему, в якій 

ринкові стимули  - отримання прибутку і визнання – прискорили б позитивні 

моменти [1, с.14]. Такі економісти як Макклоскі Д.Н., Палмер Т.Дж., Сміт В., 

Ландсберг С. та ін. розглядають різні цінності, що лежать в основі 

капіталізму, і роблять цю систему моральною [2]. Але питання цінності 

господарської діяльності крізь призму самої людини вивчені ще недостатньо і 
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потребують уваги економістів. Саме від економічних цінностей залежить 

моральний потенціал економічної науки і практики. 

Економічні цінності – це загальноприйняті уявлення щодо цілей, яких 

повинна прагнути людина в економічній діяльності. Вони функціонують у 

формі ідеалу, основоположних принципів мислення, і є ідеальними 

критеріями оцінки економічних подій, явищ і процесів [3, c.102]. Предмет 

сучасної економічної теорії – це вибір людей в умовах обмеженості ресурсів. І 

саме цей вибір ґрунтується на врахуванні системи цінностей. Центром 

соціальних наук є людина. Тому образ людини визначає особливості різних 

ступенів розвитку людського суспільства. В епоху до ринкової економіки 

людина не могла проіснувати без землі, з якою була якось пов’язана, бо була 

включена в біологічні цикли природи і змушена підлаштовуватися під них. 

Економічна думка того періоду базувалася переважно на категоріях моралі, 

етики, і тому скеровувалася проти торгівлі і лихварства – тих видів діяльності, 

де існує можливість заробити на комусь. «Перший економіст» в історії науки 

Аристотель моральності економіки протиставляє хрематистику, в процесі якої 

нагромадження і отримання надприбутків стає самоціллю [4, c.79]. 

Сердньовіччя продовжує традиції Аристотеля. Теологи своє вчення 

викладають з позицій християнської моралі, букви і духа Святого Письма. 

Західна цивілізація сформувала людину з особливою ментальністю, що 

змушена шукати нові організаційні форми в господарстві. Праця людини – 

покарання за первородний гріх. Виживають активні, цілеспрямовані , сповнені 

оптимізму люди [5, с.8]. З появою протестантизму і пуританізму починається 

визнання працюючої людини уособленням доброчесності, ощадливості, 

чесності, високої моральності [5, с.11]. 

Прослідковується процвітання протестантських країн на відміну від 

середньо розвинутих християнських, що свідчить про залежність 

життєздатності економіки від релігії. Протестанти опираються на писання 

Святого Павла, який словом, а насамперед своїми діяннями давав приклад  і 

закликав своїх послідовників сумлінною працею заробляти собі не лише на 

прожиття, але ще і стільки, щоб залишалося творити добро іншим. За цим 

ідеалом протестантизм зайняв позицію, в якій можна виділити три важливі 

вимоги: сумлінно працюй, бережливо (ощадливо) живи, дотримуйся десяти 

заповідей Божих. 

Промислова революція звільняє людину: на зміну особистій залежності 

приходить особиста незалежність. Уперше систематичний опис людини у 

зв’язку з її економічною діяльністю в цей період зробив Сміт А. Економічна 

людина складається з певних компонентів : у поведінці домінує власний 

інтерес; є компетентною у власних справах; соціальне становище людини є 

важливим, і на її поведінку впливає багато факторів. Природі людини у 

зв’язку з закономірностями розвитку суспільства досить уваги приділив і 

Маркс К. Його бачення ґрунтується на двох тезах: про товарний фетишизм 

(люди персоніфікують речі і діють згідно з логікою відносин між речами). 
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Означення людини зроблено багаторівнево і багатоаспектно, як і 

господарської системи, яку досліджував Маркс К. Робітник не в змозі 

потурбуватися про себе і свою сім’ю. Тому є суттєвим  вплив держави, що 

зможе надати грошову поміч. У 1-му томі «Капіталу» з’являється капіталіст, 

що персоніфікує капітал. Його дії зумовлені логікою зростання вартості, він 

протистоїть іншій людині – найманому робітникові. 

З часом господарська діяльність отримує повну свободу. Найсильніший 

повинен пробитися в боротьбі за існування, часом за рахунок слабших. 

Лібералізм, що виник, відштовхується від постулату: людина настільки 

розумна і добра, що коли їй надати свободу, вона сама піклуватиметься про 

себе й своїх ближніх, і навіть візьме на себе частину турбот про благо інших. 

Послідовники Дарвіна Ч. вважають, що менш працелюбні, менш пристосовані 

, менш розумні та енергійні повинні поступитися місцем у боротьбі за 

виживання. 

Точка зору лібералів – праця є завжди  є ярмом для людини, і щоб її 

виконувати мусять бути стимули. Крайні ліберали навіть ставлять людину 

перед альтернативою: напружуй всі сили, енергійно з розумом працюй і стань 

багатим, або помирай з голоду. 

Соціальна ринкова економіка спробувала поєднати принцип свободи на 

ринку з принципом соціального вирівнювання. Людина трактується від 

природи доброю, але по-різному обдарованою інтелектуально, що є причиною 

бути поганою чи хорошою в моральному плані. Чим люди розумніші й 

морально вищі, тим більше економічної свободи їм треба надати для 

підвищення добробуту народу 

Якісні зміни, що спостерігаються сьогодні в економічній 

життєдіяльності, ведуть до того, що вирішального значення набувають не 

лише міркування щодо збільшення власного прибутку, але й глобальні 

цінності та проблеми людства: екологічні, гуманітарні, геополітичні та інші. 

Ось чому нова парадигма економічної теорії в ХХІ ст.. повинна тісно 

переплітатися з науковими прогнозами зміни і розвитку людини, технологій, 

природи на найближчі 50-100 років. 
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Постійні зміни в економічній і політичній сферах нашої держави, 

одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної 

особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично 

кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає 

сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить 

ефективне використання трудових ресурсів.  

Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому 

результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти 

підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості 

реалізувати свої можливості на світовому рівні [3]. 

Дослідженню і розвитку теоретичних та практичних питань мотивації та 

стимулювання праці приділили серйозну увагу зарубіжні та вітчизняні вчені і 

фахівці: Гандлер Г.Х., Герчиков В.І., Гончаров В.В., Гончаров В.Н., 

Данюк В.М., Друкер П., Колот А.М., Костишина Т.А., Петрова І.Л., Семикіна 

М.В., Мінцбергер Г., Річі Ш., Мартін П., Пітер Ф., Цимбалюк С.О. та багато 

інших. 

У той же час, аналіз наукових публікацій та практика свідчать про те, 

що конкретні механізми створення мотиваційних систем підприємств 

належним чином не висвітлені, не розроблена ефективна система мотивації 

персоналу, недосліджена психологічна мотивація. 

Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову діяльність і якими 

мотивами вона керується, має значення її ставлення до праці. Мотивація 

загалом являє собою процес спонукання, стимулювання себе чи інших людей 

до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на 

досягнення власної мети або мети організації [1]. 

Вивчення внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності дає 

змогу створити ефективну політику в галузі праці. Мотиваційний механізм є 

основним засобом, який спонукає людей до діяльності, і він має будуватися з 
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урахуванням особливостей персоналу, що включає у себе потреби, інтереси, 

установки та ціннісні орієнтації працівників.  

При розробці стратегії створення ефективного мотиваційного механізму 

на підприємстві варто, перш за все, проаналізувати вплив на персонал 

елементів зовнішнього та внутрішнього середовища. Інформація щодо 

зовнішнього середовища необхідна для того, щоб виявити внутрішні 

можливості, потенціал, на який підприємство може розраховувати у 

конкурентній боротьбі для досягнення цілей. До її складу слід віднести закони 

та установи державного регулювання, трудові ресурси, споживачів, 

конкурентів, постачальників та ін. Вплив на мотивацію внутрішніх факторів 

відіграє не менш важливу роль. До її елементів входять всі складові 

виробництва, все що стосується персоналу - структура, потенціал, 

кваліфікація, чисельність, також організація управління, фінанси й облік.  

Мотивація праці - це прагнення працівника задовольнити свої потреби 

(отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. Можна виділити 

кілька груп мотивів праці, які утворюють у сукупності єдину систему.   

Найбільш загальними формами мотивування працівників можна виділити:  

1. Матеріальне стимулювання:  

  Заробітна плата, що включає основну (відрядну, погодинну, окладного) 

плату та додаткову (премії, надбавки за профмайстерності, за 

важкі умови праці, сумісництво, за роботу в нічний час і т.д.);  

 Бонуси - разові виплати з прибутку організації (винагороду, премія, 

річний, піврічний, новорічний бонуси, пов’язані, зі стажем роботи і 

розміром одержуваної зарплати, за заслуги, вислугу років, цільової);  

 Оплата транспортних витрат або обслуговування власним транспортом. 

2. Умовно-матеріальне стимулювання: 

  Організація харчування - виділення коштів на харчування на 

підприємстві, на виплату субсидій на харчування;  

  Програми медичного обслуговування – медичне страхування;  

 Програми житлового будівництва - виділення коштів на 

власне будівництво житла;  

 Гнучкі соціальні виплати - організації встановлюють певну суму на 

придбання необхідних пільг і послуг;  

 Страхування життя - за рахунок коштів організації страхування життя 

працівника та за символічне відрахування - членів його сім’ї;  

 Асоціації отримання кредитів - установка пільгових кредитів на 

будівництво житла, придбання товарів тривалого користування, 

послуг.  

3. Нематеріальне стимулювання: 

 Стимулювання, на основі виразу суспільного визнання - вручення 

грамот, значків, вимпелів, розміщення фотографії на Дошці пошани; 

 Підвищення статусу або кваліфікації, стажування; 
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 Відрядження; 

 Додаткова відпустка; 

 Гнучкий графік роботи[4]. 

Більшість закордонних теорій мотивації засновані на індивідуальному 

стимулюванні. Однак, в Україні колективізм все ще переважає над 

індивідуалізмом. Виражається це в перешкоді колективів виділяти індивіда. 

Тим не менш, у цій ситуації є і позитивна сторона, коли колектив приходить 

на допомогу співробітнику. 

Українській ментальності слабо властиве почуття дисципліни. Норми, 

тобто правила встановлені самим підприємством приймаються в двох 

основних категоріях: перша – норми, які можна порушувати, друга – норми, 

які категорично не можна порушувати. У кожного працівника різні межі цих 

категорій. Працівник повинен знати, які вимоги до нього пред’являються, яку 

винагороду він отримає при їхньому неухильному дотриманні, які санкції 

виникнуть у випадку їх порушення [2]. 

Отже, мотивація виступає одним із основних чинників, які 

безпосередньо впливають на рівень та обсяг виробництва, результативність 

роботи, конкурентоспроможність підприємства на ринку. Метою мотивації є 

формування комплексу умов, що спонукують людину до здійснення дій, 

спрямованих на досягнення мети з максимальним ефектом. В залежності від 

способів задоволення потреб розрізняють матеріальне, умовно-матеріальне і 

нематеріальне стимулювання. Неможливо виділити найбільш ефективну 

стратегію мотивування персоналу на підприємстві, адже кожна з них має свої 

переваги і недоліки. Саме тому, матеріальне і нематеріальне стимулювання 

повинне взаємно доповнювати один одного. Також можна сказати, що ще 

одним чинником мотивації праці на підприємстві є менталітет нації. Цей 

фактом необхідно враховувати при проектуванні мотиваційних стратегій, 

оскільки менталітет українців має певні особливості.  
Список використаних джерел 

1. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. 

Посібник. – Київ, 2006. – с.139, с.157. 

2. Шаповал В.М., Пашкевич М.С. Вплив менталітету нації на характер мотивації праці 

на українських підприємствах // Економічний простір. - 2012. - № 68. - С. 282-289. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_33 

3. Дубовий А.М. Розробка програми мотивації і стимулювання працівників 

промислового підприємства; - Тернопільський національний економічний 

університет «ННІ міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина», 

Тернопіль, -2017.Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/pdf 

4. Севастьянов Р.В., Вельчева І.А. Мотивація праці персоналу на промисловому 

підприємстві; - Запорізька державна інженерна академія Режим доступу: 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_098.pdf  

 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

330 

 

 

УДК: 005.966:316.477 

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У СФЕРІ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Гордуновський О.М., д.і.н., професор 

gor1966@ukr.net 

Коваленко Н., магістр 

Лісова А., магістр 

Михайленко К., магістр 

Черкаський  інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

У багатьох країнах світу останнє десятиріччя ознаменувалося істотними 

зрушеннями в розумінні рівності потенційних можливостей чоловіків і жінок 

та правового забезпечення цієї рівності в постіндустріальному суспільстві. На 

ринку праці України гендерне питання характеризується дисбалансом щодо 

можливостей доступу жінок і чоловіків до гідної праці, оскільки часто жінки з 

високим освітньо-професійним рівнем змушені реалізувати свій трудовий 

потенціал на менш престижних посадах, що потребують нижчої кваліфікації, 

менше оплачуються та дають обмежені можливості кар’єрного росту. 

Метою даного дослідження є аналіз обмежень можливостей і прав осіб у 

сфері кар’єрного зростання на ринку праці України в залежності від статі. 

Теоретичним та практичним проблемам гендерної дискримінації 

присвячені праці багатьох вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: 

Левченка К.Б., Ш. Фур’є, Бойка О.В., Лавріненка Н.В., Лобанова Л.С., А. Сен-

Симона, Ж.Ж. Руссо, Ткалича Л.Г. та інших. Водночас ці проблеми є 

актуальними і нині, адже в більшості випадків чоловіки займають вищі за 

ієрархією посади, дохід представників сильної статі є більшим, а робота 

складніша і потребує більшої витривалості [4]. 

На сьогоднішній день в Україні жінці досить важко рухатись вгору по 

кар’єрних сходах через низку причин, які постають у вигляді різноманітних 

бар’єрів, подолання яких складає для багатьох з них суттєві складнощі [3]. 

Культурно-історичний бар’єр проявляється у стереотипності визначення 

ролі жінки в суспільстві виключно як берегині домашнього вогнища, матері, 

продовжувачки роду тощо. Проте, попри розповсюджену в суспільстві думку 

щодо несумісності кар’єри та сімейного щастя, у сьогоднішньому світі жінки 

виявляють активну позицію і демонструють, що їм цілком під силу займатися 

будь-яким видом діяльності , зокрема в сферах економіки та бізнесу. 

Хоча українським законодавством, зокрема 24 статтею Конституції 

України, встановлена рівність прав жінки і чоловіка, що забезпечується 

наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 

культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та 

винагороді за неї, проте все ж існують політико-правові перепони на шляху до 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

331 

 

кар’єрного зростання, що полягають у формальності дотримання 

законодавчих норм [1]. 

Психологічний бар’єр проявляється в упередженості чоловіків, які не 

бажають працювати із жінкою-керівником чи навіть як з рівноправним 

партнером, низькому рівні довіри до жінок при прийомі на роботу чи при 

вирішенні певного робочого питання, що обумовленні думками щодо більшої 

активності, логічності, незалежності, прогресивності чоловіків та, на 

противагу цьому, емоційності, вразливості, м’якості характеру, непостійності 

жінок. Дані стереотипи породжують сумніви жінок стосовно власних 

професійних здібностей, можливостей кар’єрного зростання [3]. 

Соціально-демографічний бар’єр самореалізації жінки в професійній 

сфері пов’язаний із віковими проблемами. Адже існує думка, що працівниці 

молодого покоління не мають стійкої життєвої позиції, сформованого 

професійного стилю, потрібних напрацьованих контактів в тих чи інших 

професійних сферах, водночас вважають, що представниці старшого 

покоління, які мають досвід, володіють відповідними знаннями та бажають 

працювати, обтяжені особистими і сімейними проблемами, погано 

адаптуються до нових вимог часу, таких як володіння комп’ютером та 

компетентність в сучасних технологіях, знання іноземних мов, уміння 

працювати на межі можливостей, ризикувати, конкурувати тощо [3]. 

Внаслідок вищезазначених причин зайняті жінки частіше працюють за 

наймом, і відповідно, рідше є роботодавцями, керівниками та самозайнятими 

особами (на відміну від чоловіків). Серед усіх самозайнятих осіб на жінок 

припадає 42%, на чоловіків ─ 58%, а серед роботодавців 32% жінок та 68% 

чоловіків відповідно. Згідно з національною статистикою зайнятості частка 

жінок-керівників загалом становить 40%, проте даний показник є високим за 

рахунок фізичних осіб-підприємців, що складають 63% усіх суб’єктів 

економіки. При цьому частка жінок серед фізичних осіб - підприємців 

становить 46%, а серед юридичних осіб жінок-керівників лише 30%, тобто 

лише третя частина від загальної кількості усіх керівних посад [2]. Отже, в 

Україні жінки та чоловіки майже на рівні ведуть власну справу в ролі 

фізичних осіб - підприємців, але чоловіки частіше очолюють великі 

підприємства та організації. Розподіл економічно неактивного населення за 

віком показує, що найбільша його частка припадає на вікові групи 15-24 

(період навчання) та 60-70 (пенсійний вік), але другою ключовою причиною є 

виконання домашніх обов’язків або перебування на утриманні (до даної 

категорії належить 29% жінок).  

Загалом (серед юридичних осіб та ФОП) освіта – єдина галузь, де 

більшість керівників (69%) є жінками [2]. Галузями з високою часткою жінок-

керівників також є державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 

страхування та готельно-ресторанний сектор (тимчасове розміщення й 

організація харчування). Втім, у цих галузях частка жінок-керівників складає 

52-53%, що характеризує їх радше як гендерно збалансовані. Окремими 
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видами діяльності, де організації очолюють переважно жінки, є 

бухгалтерський облік та аудит, туризм, салони краси, концертні зали, 

профспілки, заклади соціальної допомоги. Жінки складають 60-76% ФОП у 

багатьох видах роздрібної торгівлі. 

Галузі, де абсолютна більшість (майже або понад 80%) керівників є 

чоловіками, – це транспорт, будівництво, сільське господарство, добувна 

промисловість та енергетика. Якщо говорити про окремі види економічної 

діяльності в різних галузях, то переважно чоловіки очолюють підприємства в 

оптовій торгівлі, вирощуванні зернових, будівництві, добувній промисловості, 

комплексному обслуговуванні об’єктів. Також чоловіки керують більшістю 

громадських організацій та майже усіма релігійними організаціями. 

Загалом для юридичних осіб та ФОП частка жінок-керівників вища у 

малих містах та селах. Серед юридичних осіб ця тенденція є чітко вираженою: 

чим меншим є населений пункт, тим більша частка керівників-жінок. У містах 

з населенням  понад 100 тис. до 1 млн  близько 40% керівників ─ чоловіки [2]. 

Низька позиція жінок у сфері кар’єрного зростання на ринку праці 

суперечить принципам демократичного розвитку і є також виявом гендерної 

нерівності в Україні. Тому нашій державі потрібні необхідно намітити 

перспективи розвитку соціальної держави в контексті зміцнення гендерної 

демократії, що забезпечує проведення соціально відповідальної політики і 

розкриття цивільного потенціалу особистості.  

Для досягнення гендерного рівноправ’я необхідно: підвищити рівень 

загальної і політичної культури українського суспільства щодо можливостьі 

самореалізації громадян і зниження гендерної дискримінації у всіх сферах 

життєдіяльності; адаптувати законодавств України до законодавства ЄС у 

сфері гендерної рівності; розробити механізм захисту інтересів працюючих 

жінок шляхом забезпечення їх пропорційного представництва у керівних 

органах; запровадити кваліфікаційні тестові програми для визнання 

професіоналізму та потенціалу жінок у сфері зайнятості; організувати наукові 

та експертні дослідження з питань забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків. Упровадження даних пропозицій дасть можливість 

сформувати ефективний механізм приведення в дію гендерних перетворень як 

в державі, так і на окремих підприємствах. 
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У структурі економічної злочинності доцільно виділяти 

криміналістично однорідну групу злочинів, які вчиняються у кредитно-

фінансовій сфері. Головною складовою цієї сфери є банківська система, яка 

відіграє провідну роль у суспільно-економічному житті держави. Економічна 

злочинність у сфері банківської діяльності означає здійснення певних 

заборонених кримінальним законом діянь, що посягають на нормальний 

порядок суспільних відносин у сфері банківської діяльності, які вчиняються з 

використанням банківських операцій та посадового становища працівників 

банків.  

Рамки банківської сфери окреслені в Законі України «Про банки та 

банківську діяльність» від 07.12.2000 року. У ньому зазначений широкий перелік 

банківських операцій, які у ряді випадків можуть бути здійснені зі злочинною 

метою.  

Маючи великі можливості позитивного впливу на розвиток економіки, 

банківська система водночас відчуває на собі негативний вплив 

неврегульованості певних правових положень, недоліків кредитно-фінансових 

технологій, документообігу, недостатнього професійного рівня працівників 

кредитної галузі, а також існування можливості зловживань як з боку 

працівників кредитно-фінансових установ, так і позичальників. Зазначені 

обставини загострюють криміногенну обстановку, сприяють зростанню 

злочинних посягань на кредитно-фінансові ресурси.  

Злочинні посягання у сфері банківської діяльності мають місце у 

наступних випадках: 

- коли до вчинення злочинів причетні представники банківського 

сектору з використанням наданих їм повноважень щодо доступу до 

фінансових ресурсів відповідної фінансової установи (внутрішнє втручання); 

- коли злочинні посягання на ресурси банку здійснюються представниками 

господарчого сектору економіки, органів влади та управління (зовнішнє 

втручання). 

У кримінальному законодавстві України певні види злочинів пов’язані з 

фінансовими ресурсами з’явилися відносно недавно (1994 р.), що спричинило 

цілий ряд труднощів, пов’язаних з їх виявленням та розслідуванням. Особливо 

це відчувається на початковому етапі досудового слідства, коли ще недостатньо 

відомостей про механізм злочину, осіб, причетних до його вчинення, і всі дії 

слідчого спрямовані на усунення інформаційної невизначеності. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

334 

 

Так, найпоширенішими видами злочинів у банківській сфері є: 

шахрайство (ст. 190 КК України), умисне доведення до банкрутства (ст. 219 

КК України), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), 

підробка документів, що пов’язана з цими видами шахрайства (ст. 358 КК 

України), незаконні дії із заставним майном (ст. 388 КК України). 

При цьому, як зазначив у своєму виступі Голова Ради НАБУ Роман Шпек 

на конференції в м. Києві «Корпоративна безпека», організованою 

Незалежною асоціацією банків України - «ситуація, яку ми зараз 

спостерігаємо по розкриттю злочинів у банківській сфері, не говорить про 

ефективність роботи банків та правоохоронних органів. Навпаки, в більшості 

ситуацій банківська система спостерігає певну бездіяльність правоохоронних 

органів. Ми маємо шахрайство, підробку документів, незаконне відчуження 

предметів іпотеки, проте не всі ці справи розслідуються належним чином. 

НАБУ звертала увагу Генеральної прокуратурі України та Міністерства 

внутрішніх справ на ці болючі моменти, однак питання не вирішуються, банки 

залишаються при своїх проблемах із поверненням кредитів» [1]. 

За нормами, що визначають відповідальність за злочини у банківській 

сфері передбачена наступні види санкцій: ст. 222 КК – штраф від 17 до 180 

тис. грн; ст. 219 КК – штраф від 34 до 51 тис. грн. Відповідальність за 

приховування банкрутства декриміналізована, діють норми тільки у вигляді 

адміністративної відповідальності – штраф до 51 тис. грн. За незаконні 

операції із заставою (ст. 388 КК) штраф до 8,5 тис. грн або 2 роки виправних 

робіт або обмеження волі на той самий строк. 

Отже, за шахрайство, яке може заподіяти банку збитки на мільйони, у 

більшості випадків передбачено відповідальність у вигляді штрафу. 

Також учасниками конференції було звернуто увагу на особливості, що 

виникають під час співпраці з правоохоронними органами при розслідуванні 

кримінальних правопорушень у банківській сфері: 

– слідчі в ході досудового розслідування не досліджують факти 

навмисного пошкодження предметів застави/іпотеки, незаконного (без згоди 

банку) відчуження боржниками, їхніми поручителями предметів 

іпотеки/застави, в тому числі за підробленими документами, та не надають 

цим фактам належної правової кваліфікації, що не сприяє в цілому 

можливості запобігання подібного роду протиправним діянням у 

майбутньому, створюючи при цьому хибне відчуття безкарності; 

– слідство не надає належної правової оцінки діям службових осіб 

юридичних осіб-позичальників при виявленні фактів укладання явно 

«фіктивних» договорів, метою яких є, зокрема, штучне створення 

заборгованості позичальника перед третіми особами (як правило, пов’язаними 

із боржником). Тим самим, при проведенні досудового розслідування щодо 

службових осіб позичальників, відносно яких порушені справи про 

банкрутство, не надається належна правова оцінка діям по доведенню 
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боржника до банкрутства та не здійснюється їхня належна правова 

кваліфікація, внаслідок чого винні особи уникають відповідальності; 

– слідчі часто не повідомляють заявника про внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та про початок 

досудового розслідування. Так само це стосується і випадків, коли слідчий не 

повідомляє заявника про закриття кримінального провадження, що 

унеможливлює оскарження відповідної постанови в строки, установлені КПК 

України; 

– подані до правоохоронних органів заяви про злочини у сфері 

банківської діяльності протягом встановленого строку (одна доба) не 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Слід зазначити, що для механізму вчинення злочинів шляхом кредитно-

фінансових операцій організованими злочинними групами є характерним 

розподілення функцій між окремими її членами, коли кожний з них виконує 

тільки частку злочинної «роботи», яка підлягає кваліфікації за окремою 

статтею Кримінального кодексу України. Завдання правоохоронних органів у 

таких ситуаціях полягає у тому, щоб за окремими ланцюжками злочинних дій 

окремих осіб розгледіти єдину злочинну діяльність організованої групи. 

Характеризується це наявністю основних і допоміжних злочинів. Вони 

відображають логіку поведінки злочинців і є певними етапами в досягненні 

злочинної мети. Допоміжні злочини можуть виступати необхідною 

передумовою скоєння інших, або виступають формою, способом здійснення 

основного злочину. Мета основного злочину полягає в отриманні певної 

матеріальної вигоди і знаходиться в основі мотивації злочинної поведінки 

суб’єкта. У більш складних кримінальних схемах допоміжні злочини можуть 

виступати в якості основних по відношенню до інших допоміжних 

(вторинних) злочинів.  

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати про існування певних 

схем злочинного збагачення із включенням у таку діяльність представників 

банківських установ, до складу яких входять групи (комплекси) злочинів 

окремих видів. Таким чином, уся злочинна діяльність набуває вигляду 

складних взаємопов’язаних діянь, суттєвість якої адекватно відображує термін 

«технологія» злочинної діяльності. 
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Українське суспільство, на сьогодні, переживає нелегкі часи: 

нестабільне політичне становище, бідність, безробіття, нерівномірний 

розподіл доходів між різними верствами населення, процвітання злочинності. 

Проте, великого негативного впливу завдає корупція, яка, є дуже характерним 

для України явищем. 

Тільки дві третини українців мають уявлення про те, що собою 

представляє поняття «корупція», незважаючи на це, більше половини хоч раз 

в житті стикалися з проявами корупції. Про це свідчать дані соціологічного 

опитування «Корупція в Україні 2017», яке провело Національне агентство з 

питань запобігання корупції [1]. У дослідженні взяли участь 3709 

респондентів: 2585 звичайних пересічних українців, 1005 підприємців, 

представників бізнес-середовища і 119 експертів.  На жаль, результати 

дослідження  свідчать про те, що прості пересічні українці є більш ніж 

представники бізнесу толерантнішими до проявів корупції. Викрити дії 

корупціонера  готові серед опитаних респондентів - бізнесменів - 24,7%, у 

свою чергу, лише 14,7% пересічних громадян України згодні на це. 

Необхідний для вирішення проблем хабар готові заплатити 20,9% бізнесменів, 

що є на 5 % менше, аніж звичайні українці (26%). Незважаючи на те, що 

пересічні українці є більш толерантними до корупції, це не означає, що 

українські бізнесмени негативно до неї ставляться. Представники 

українського бізнес-середовища частіше мають нейтральне відношення до 

корупції – 53,8%, серед них 22,4% використовують власні зв’язки в різних 

структурах для вирішення існуючих проблем. 

Проте, серед усіх опитаних 3709 респондентів, лише 19% готові 

повідомити про реальну вимогу в них хабара. З 19% таких сміливців, лише 7% 

повідомили і не шкодують про те, що зробили, 3% - шкодують та 

переживають з приводу цієї дії, 84% - зберегли мовчання [2].  

Які ж причини таких негативних результатів, що змушую українців 

зберігати мовчання, чому при невеликих доходах суспільство змушене брати 

участь в тіньових схемах? На жаль, відповіді на ці запитання криються в 

негативних українських реаліях. 

Найкорумпованішою сферою, згідно результатів дослідження 

«Барометр світової корупції», визнано політичну (рис. 1) 
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Рис. 1 Найкорумпованіші сфери в Україні (у %) за результатами 

дослідження «Барометр світової корупції», проведеним «TI Україна» [3]. 

 

Можливо саме через існування та процвітання корупції на найвищому 

рівні – серед керівництва держави, українці не мають довіри до 

антикорупційних програм та організацій, віри в те, що щось можна змінити. 

Підтвердженням цього, є відповіді українців на запитання «Чому не 

повідомляєте про корупцію та вимогу від Вас хабара?». Серед причин відмови 

від здійснення сигналу про хабарництво 45% відповіли, що сумніваються в 

дієвості покарання, 32% - не довіряють антикорупційним органам та їх 

сумлінності, 19% - виправдовують таке явище, як корупція.  

При цьому 52% вважають викривачів порядними людьми, 11,9% - 

кар’єристами, 3,3% - диваками, 9,6% - заздрісниками, 7,7% - жаднюгами, 7,4% 

- зрадниками. 

На думку 45% опитаних українців, уряд країни дуже погано протидії 

корупції, 41% вважає, що уряд просто погано протидіє корупції, лише 10% 

опитаних згідні з антикорупційними заходами українського уряду.  

Через такі негативні результати соціологічних опитувань серед 

українців, на нашу думку, керівництву держави необхідно переглянути 

існуючу антикорупційну систему. 

На нашу думку, щоб повернути довіру українського суспільства до 

влади та її антикорупційних заходів, необхідно здійснити наступне: 

Подолати забюрократизованість всередині країни – позбутися зайвих 

документарних процедур, що вимагають багато часу, зусиль та не є 

доцільними, спростити документарний обіг за допомогою електронних 

систем, які є доступними для суспільства. 
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Надати фінансову підтримку суспільним антикорупційним організаціям  

- дуже часто в таких організацій не вистачає фінансових потужностей для 

здійснення власних досліджень, проведення семінарів, тренінгів та інш. 

Підтримати транспарентність в усіх сферах життя українців – це 

стосуються як публічних звітів політичних представників влади так і 

підприємців, податківців, судових органів, освітян, представників сфери 

охорони здоров’я та інш. Проте, такі звіти вже існують та регулярно 

публікуються. Незважаючи на це, цим звітам не вистачає чіткості, конкретики, 

лаконічності, уніфікованості та меншої кількості сторінок. Саме над цими 

вдосконаленнями й потрібно попрацювати. 

Забезпечити інформаційну підтримку через ЗМІ про корупцію та 

можливості її викриття. 

Зробити результати конкурсного відбору на різні посади публічними – 

для того щоб підтвердити об’єктивність, чесність та справедливість вибору 

кандидатів на такі посади як: держслужбовець, прокурор, суддя, податковий 

інспектор, поліцейський та інш.  

На нашу думку, саме через такі заходи можливо повернути довіру 

українців до уряду країни, антикорупційних програм, зменшити обсяги 

корупції, зменшити обсяги тіньових фінансових потоків. 
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Для сучасного розвитку цивілізованих суспільних взаємовідносин 

суттєвим є формування паритету інтересів бізнесу, держави та суспільства. 
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Соціальна відповідальність бізнесу - це один із ключових факторів для 

побудови такої співпраці. 

Стосовно українського бізнесу, дана проблематика є новою та 

недостатньо розробленою як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Основу сучасних наукових уявлень про соціальну відповідальність 

організації складають дослідження М. Кастельса, А.А. Динкіна, П. Друкера, 

Кофі А. Аннана. Ці ж питання в Україні досліджували В.А. Мандибура, 

В. Воробей, А. Алексеев, Д. Баюра, Г.Я. Ракитcька, Е.В. Черних, 

С.П. Перегудова, О.Я. Малінoвська,  О.В. Скрипник, С. Мельник, М. 

Саприкіна тощо. Однак вплив соціальної відповідальності на розвиток 

організації ще недостатньо досліджений у вітчизняній науковій літературі.  

Мета статті. Проаналізувати сутність і зміст корпоративної соціальної 

відповідальності, обґрунтувати її роль у забезпеченні стійкого розвитку 

організації та використовуючи аналіз зарубіжного досвіду, запропонувати 

напрями щодо вдосконалення системи соціальної відповідальності організацій 

в Україні. 

Концепція соціальної відповідальності не нова в теорії бізнесу. Вона 

досліджувалась ще в 60-70-х роках ХХ ст. в економічно розвинених країнах та 

з того часу неодноразово піддавалась критиці та обговоренням. Вирізняють 

кілька трактувань поняття «соціальної відповідальності» в залежності від 

того, що компанії з усіх куточків світу розробляють політику власної 

корпоративної соціальної відповідальності. Поняття «соціальна 

відповідальність» може тлумачитись як:  

- зобов’язання бізнесу сприяти розвитку задля впливу на суспільство;  

- рівність інтересів всіх зацікавлених сторін;  

- становлення екологічних та соціальних проблем частиною формування 

прибутку; 

- користування ресурсами без шахрайств. 

Іншими словами, соціальна відповідальність організації являє собою 

спробу відійти на певну відстань і проаналізувати, де та як компанія може 

допомогти в розв’язанні соціальних та екологічних проблем, розвиваючись 

сама й розвиваючи середовище навколо себе [1]. 

Причинами, які змушують різні підприємства звертати особливу увагу 

на питання соціальної відповідальності, є: зміцнення державного 

регулювання; глобалізація та збільшення конкуренції; зростання 

громадянської активності; збільшення розмірів і впливу компаній; підвищення 

ролі нематеріального активу (брендів). 

Міжнародна організація стандартизації розробила стандарт для 

корпоративної соціальної відповідальності ISO 26000:2010. Цим стандартом 

визначаються вказівки для керівництва про те, як організації та підприємства 

мають можливість працювати соціально відповідальним чином в рамках 

етичних норм з метою внесення відповідного вкладу в здоров’я та 

благополуччя суспільства.  



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

340 

 

ISO 26000:2010 [2] – це скоріше рекомендації, а не вимоги. Вони  

допомагають визначити суть соціальної відповідальності в реалізації 

компаніями принципів ефективних дій та ілюструють передовий досвід у 

галузі соціальної відповідальності в глобальному масштабі.  

Створення ефективної системи соціальної відповідальності дозволяє 

організаціям не лише залишити позитивний внесок у соціальне благополуччя 

та екологічну стійкість, а й сприяє збільшенню продуктивності та стійкості 

бізнесу в цілому. Найзначніший ефект від впровадження соціальної 

відповідальності відображається на підвищенні репутації, нематеріальних 

активів та укріпленні бренду. 

Останні дослідження Reputation Institutte продемонстрували такий 

список рейтингу 10-ти компаній з найкращою репутацією корпоративної 

соціальної відповідальності [3]: 1. Google. 2. Microsoft. 3. The Walt Disney 

Company. 4. BMW. 5. Lego Group. 6. Daimler (Mercedes – Benz). 7. Apple. 8. 

Rolls-Royce. 9. Rolex. 10. Intel. 

Прослідкувати прямий зв’язок між соціальною відповідальністю і 

фінансовими показниками важко, але такі спроби спостерігаються. У той же 

час експерти дійшли висновку, що соціальна безвідповідальність з високою 

ймовірністю може завдати шкоди показникам фінансової діяльності.  

Сoціальна відповідальнoсть є позитивним фактором розвитку бізнеcу. 

По-перше, вoна cприяє збiльшенню нематерiальних активів зрoстанню 

брендової цiнності та формуванню дoвіри, що позитивно впливає на якість 

співпраці з бізнес партнерами та рівень продажу. По-друге, створюючи 

можливості для професійного та кар’єрного зростання, привабливіші умови 

праці та сприйняття корпоративної культури, підвищує лояльність персоналу 

до компанії. По-третє, компанії завдяки формуванню позитивного 

середовища, підвищують ефективність ведення бізнесу за рахунок 

порозуміння та підтримки з боку широкого кола зацікавлених сторін, у тому 

числі партнерів. По-четверте, оскільки іноземні інвестори, визначаючи рівень 

інвестиційної привабливості у тому числі звертають увагу на ефективність 

співпраці у сфері соціальної відповідальності. Це збільшує приток інвестицій 

в компанію. По-п’яте, впровадження нових технологій з більш високою 

продуктивністю та ефективністю використання ресурсів створює додаткові 

можливості для економії енергії та зменшення кількості відходів виробництва. 

Крім того, соціальна відповідальність сприяє підвищенню ефективності 

управління та мінімізації нефінансових ризиків.  

Висновки. Сучасна соціальна відповідальність організації – це головний 

чинник формування корпоративної стратегії, яка пов’язана з добровільно 

узятими на себе соціальними зобов’язаннями окремих груп і суспільства в 

цілому. Концепція соціальної відповідальності активно розвивається по 

всьому світі в різноманітних проявах та формах, але не набула ще достатнього 

поширення в Україні. 
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Задля впровадження ефективної бізнес-стратегії зважаючи на соціальну 

відповідальність, керівницту організації потрібно конкретизувати екологічні 

та соціальні проблеми, що відчуває їх бізнес. За допомогою соціального 

діалогу, можна виявити не лише перспективних учасників реалізації 

соціальних програм, а й джерела додаткових ресурсів невідомих раніше. 

Соціальна вiдповiдальнiсть підприємств в Україні разом з правовими 

гарантіями, дієвою системою управління, приватною власністю, ринковими та 

самоврядними інститутами може стати основою для сформування соціально 

орієнтованої ринкової економіки. Проте ринкова економіка не породжує 

добрoбуту автоматично, а мoже лише сприяти розвитку. Задля розбудови 

соціальної відповідальності на всіх рівнях економіки країни потрібно 

формувати нові дієві механізми. 
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Однією з проблем фізичного виховання у ВНЗ є відвідування занять 

студентами. Основна мета курсу фізичного виховання – сформувати і 

зацікавити студента предметом, також з цим сформувати уявлення про власне 

здоров’я та мотивувати його до активних дій. Тільки за умови усвідомлення 

студентами реальної можливості такого впливу на власний організм стає 

можливим ефективне вирішення даної проблеми. 

Мета дослідження – з’ясувати мотиви відвідування занять фізичної 

культури студентами і внести коригування в програму і методику викладання 

фізичного виховання для вдосконалення данного процесу. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення педагогічної 

літератури,наукових статтей та робіт присвячених даній темі. 
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Щоб привести в дію організовану систему фізичного виховання для 

отримання необхідного результату (формування уявлення у студентів про 

власне здоров’я та його покращення) необхідно вплинути на свідомість 

студентів за допомогою певних інструментів. Одним з таких інструментів є 

мотивація. У психології спорту термін «мотивація» вживається в широкому і 

вузькому значенні. У широкому сенсі він означає фактори і процеси, які 

спонукають людей до дії або бездіяльності в різних ситуаціях. У більш 

вузькому сенсі дослідження мотивів припускає детальний аналіз причин, що 

пояснюють, чому люди воліють один вид діяльності іншому, чому при 

вирішенні певних завдань вони діють з достатньою інтенсивністю і чому вони 

продовжують роботу або які-небудь дії протягом тривалого часу. Мотивація 

пояснює цілеспрямованість дій, організованість і стійкість цілісної діяльності, 

орієнтованої на досягнення певної мети. При виборі мотиву занять фізичною 

культурою кожен суб’єкт визначається тією або іншою потребою. 

Переважаючий мотив у студентів I курсу - «зміцнити здоров’я». Мотив 

«отримати залік», що займає II місце знижує значення фізичної культури для 

студентів в загальному навчальному процесі. Мотиви «поліпшити свій 

зовнішній вигляд» і «отримати емоційний заряд» займали III і IV місця. 

Мотив спілкування з викладачем поставлений на одне з останніх місць. 

Найнижче оцінювався мотив отримання знань і навичок. 

Після аналізу даних та внесення змін і доповнення програми фізичного 

виховання, де стали приділяти більше уваги значенню фізичної культури для 

зміцнення здоров’я студентів. 

До внесених змін і доповнень можна віднести: 

1. Вимірювання ЧСС в різних умовах: до і після фізичного 

навантаження;  

2. Проведення антропометричних вимірювань;  

3. Проведення заняття під музичний супровід, що підвищує 

емоційність і настрій студентів.  

Ці компоненти підвищують інтерес студентів до занять фізичної 

культури і покращують знання та навички в даній області. 

Доповнення в програмі вплинули безпосередньо на мотиваційну сферу 

студентів. Після проведеного дослідження вже у другокурсників мотиви 

«зміцнити здоров’я» і «поліпшити свій зовнішній вигляд» залишилися на 

колишніх місцях, а ось мотив «отримати емоційний заряд», «придбання знань 

і навичок», стали більш значущими для студентів. Підвищився мотив 

спілкування з викладачем, що підкреслює важливість особистості викладача - 

це стимул у вдосконаленні викладача як особистості, стилю своєї роботи і 

методики проведення занять. 

Наведені дані підтверджують перспективність вивчення мотиваційної 

сфери студентів, відкривають нові можливості для мотивації студентів. 

Висновок. Знання мотиваційної сфери студентів дозволяють вже 

сьогодні сприяти вирішенню проблем та перешкод для фізичного виховання 
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студентів. Їх застосування найбільш ефективно впливає на розробку нових 

програм фізичного виховання студентів та інших засобів компенсації 

дефіциту рухової активності в осіб з ослабленим станом здоров’я. 
Список використаних джерел 

1. Кузнецов В.Я. Факторы и условия, определяющие потребности и интересы 

студентов в физкультурной деятельности: Учебн. пособ. / В.Я. Кузнецов, A.B. 

Лотоненко, Н.К. Чуриков – Воронеж: ВГУ, - 1995. – 34с. 

2. Завидівська Н.Н. Педагогічні засади формування здорового способу життя студентів 

вищих закладів освіти економічного профілю. Авторефер. канд. пед. наук.-Львів: 

2001.- 38 с 

3. Бака Р. Сравнительная оценка физической подготовленности как фактор мотивации 

студентов к физической активности / Р. Бака, А. Шпаков // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3 – С. 8-11. 

4. Круцевич Т.Ю. Фізичне виховання як соціальне явище / Т.Ю. Круцевич, 

В.В. Петровський. Підр. Теорія і методика фізичного виховання / під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – Т.1. – С. 27-46 

5. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учебник для студентов вузов 

/ Под ред. А.Г.Фурманов, М.Б.Юспа. – Минск: Тесей, 2003. – 528 с. 

 

 

УДК 808.5 

МІЖОСОБИСТІСНІ КОМУНІКАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЛЬНОСТІ 

Майстренко С.В., к.філол.н., доцент 

oliviton@bigmir.net 

Майстренко О., студент 

Черкаський  інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в українському 

суспільстві, зокрема приєднання до європейської спільноти, вихід на світовий 

економічний ринок, суттєво підвищують вимоги щодо професійних та ділових 

якостей майбутніх фахівців фінансово-правової сфери. Нині є нагальна 

потреба у формуванні спеціалістів з високим рівнем комунікативної культури, 

які здатні ефективно здійснювати свої професійні обов’язки, креативно 

розв’язувати проблеми, що виникають у професійному спілкуванні, мають 

систему знань та навичок щодо організації часу, конкурентоздатні на 

сучасному ринку праці. 

Володіння навичками міжособистісного спілкування – це не лише 

елемент етикетної норми, особистісної культури, але й професійно необхідна 

якість, показник фахової компетентності. Уміння налагоджувати довготривалі 

партнерські відносини, створення атмосфери довіри, корпоративної єдності - 

запорука успішної економічної діяльності. 

Формування навичок професійного спілкування у контексті 

комунікативної компетентності є темою наукових праць багатьох дослідників-

мовознавців, зокрема: Л. Мацько [5], Н. Бабич [3], Т. Гриценко [1].  
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Новітні комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною нашого 

життя, вони полегшують процеси комунікації, дозволяють долати часово-

просторові перешкоди, роблять доступними для опрацювання великі масиви 

інформації. Водночас саме науково-технічні досягнення призводять до 

індивідуалізації культурного життя, що в свою чергу сприяє втраті навичок 

безпосереднього спілкування, натомість створюється ілюзорне відчуття 

психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером. 

Тому підготовка майбутніх фахівців фінансово-правової сфери потребує 

формування навичок усного публічного виступу та ефективної мовленнєвої 

поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, практичних умінь ведення 

дискусій, виголошення промов, знання полемічних хитрощів, вироблення 

уважного та критичного ставлення до власного мовлення й суспільної 

мовленнєвої практики, а також навичок самоконтролю за дотриманням 

мовних норм у процесі фахового спілкування. Доволі важливим є формування 

поняття культури мови і мовлення, оволодіння правилами спілкувального 

етикету, законами і стратегіями спілкування з урахуванням гендерних 

аспектів. 

Комунікації в економічній діяльності, детермінуючись особистісно 

ціннісними орієнтаціями та потребами, синтезують перцептивні, 

комунікативні та інтерактивні уміння й таким чином визначають ефективність 

професійної взаємодії. Завдяки загально інтелектуальним та соціальним 

здібностям, інтуїції, умінню оцінити психологічний стан співрозмовника за 

зовнішніми ознаками фахівець повинен сприймати та розуміти поведінку 

співробітників та ділових партнерів, викликати позитивні емоції у 

співрозмовника задля налагодження продуктивних міжособистісних взаємин, 

подальшої співпраці, підтримувати сприятливий емоційний мікроклімат в 

колективі, вміло використовуючи вербальні та невербальні засоби 

комунікації.  

Особистісна підструктура, яку виділяють у міжособистісній професійній 

комунікації, містить мотиваційно-ціннісні установки, професійні орієнтири, 

що є визначальними у процесі спілкування з колегами (це мотиви, спонукають 

людину до професійної діяльності, досягнення цілей, отримання задоволення 

від роботи). До поведінкової (операційно-дійової) підструктури належать 

способи професійної взаємодії з партнерами, використання різних 

стратегічних і тактичних прийомів впливу, особливостей добору вербальних 

та невербальних засобів спілкування [4]. 

Якісне та своєчасне виконання професійних обов’язків значною мірою 

залежить від мотивації фахівця, складовими якої є не лише орієнтація на 

отримання матеріальних благ, але й професійна самореалізація, прагнення до 

визнання, престижу, орієнтація на офіційну субординацію, дисципліну чи 

заведений порядок, а також налагодження міжособистісних відносин для 

довготривалого партнерства, доброзичливої атмосфери в колективі. Між 

мотивацією, уявленнями про роботу як професійну діяльність, очікуваннями 
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та соціальними прагненнями працівників існує безперечний взаємозв’язок. 

Збіг внутрішніх мотивів особи із зовнішніми стимулами, які пропонуються їй 

в ході виконання посадових обов’язків, і визначає подальшу активність, 

готовність до здійснення професійної діяльності, сприяє формуванню 

мотиваційних настанов.  

Ключові моменти ієрархії потреб та мотивацій професійної діяльності 

визначені А. Маслоу, зокрема: сфера життєзабезпечення, безпека та комфорт, 

підтримка суспільства через спілкування, самоствердження в соціумі, 

самовираження (самоактуалізація).  

Для майбутнього фахівця є ряд пріоритетних потреб, що визначають 

його  професійну діяльність: стабільний заробіток для забезпечення 

первинних потреб особи та її родини, для підтримки звичного способу життя, 

впевненості у стабільності цих надходжень; потреба самозбереження, робота 

у безпечних для здоров’я умовах, уникнення ризикової діяльності; потреба в 

активності, самореалізації; потреба в спілкуванні, що виражається в 

налаштування на професійну діяльність як на можливість встановлення 

контактів; усвідомлення потреби професійної діяльності, яка приносить ще й 

моральне задоволення, набуваючи статусу цінності, а не мети життя; потреба 

у визнанні як особи, так і професійної придатності, соціального статусу через 

чітко виражене підпорядкування трудової діяльності цілям кар’єри; потреба в 

соціальній солідарності, що реалізується через доброзичливість та сумлінність 

у відносинах з колегами та партнерами, формуванні «почуття єдності»; 

потреба в самовираженні, самореалізації; потреба в самоповазі та 

самоствердженні, що реалізується в досягненні авторитетності, задоволення 

ставленням колег; потреба в самоактуалізації за рахунок прояву креативності 

та прагнення вдосконалити не лише себе, але й професійну діяльність [2, 

с.124, 125]. 

Отже, ефективність професійної діяльності фахівця залежить від 

успішної реалізації особистих мотивів, що дозволяють йому 

самореалізуватися у спільноті, отримати її згоду, визнання. Вагому роль у 

цьому процесі відіграє  комунікативна компетентність фахівця, його уміння 

налагоджувати професійні контакти, здійснювати професійне спілкування. 

Саме уміння спілкуватися з партнерами, вищим керівництвом, колегами, 

підлеглими дозволяє вибудувати довготривалі відносини, створює 

оптимальний клімат в колективі, що в свою чергу сприяє підвищенню 

продуктивності праці, розвиткові ініціативності.    

Спілкування виконує кілька ключових функцій, суть яких полягає не 

лише у налагодженні контакту, створенні атмосфери довіри, готовності 

підтримувати зв’язок до завершення акту спілкування, але й для реалізації 

пізнавальних мотивів, інформаційних потреб, для узгодження подальших дій 

комунікантів, заохочення їх до спільної діяльності. Важливим у цьому процесі 

є знання теоретичних засад та особливостей підготовки та проголошення 

промов різних типів: розробки концепції виступу, добору матеріалу 
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відповідно до соціально-психологічних ознак аудиторії; принципів побудови 

публічного виступу; способів викладення матеріалу, що завдяки логічній 

будові сприятиме активізації мислення аудиторії; дотримання культури 

мовного спілкування.  Також необхідними є навички участі та проведення 

дискусії та полеміки, знання засобів переконання, коректних та некоректних 

прийомів їх ведення. 

Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців у сфері професійної комунікації 

визначаються системою мотиваційних потреб, однією з яких є потреба у 

спілкуванні. Тому нині затребуваними в економічному суспільстві є 

висококваліфікованих фахівці з навичками міжособистісної комунікації, 

стресостійкості, самоконтролю. Відповідно слід змінити й підходи, форми, 

методи, прийоми підготовки студентів до професійного спілкування, 

формування професійної етики. Доречним буде застосування методів 

інтерактивного навчання, рольової участі, моделювання соціального 

середовища, використання тренінгових та дискусійних технологій. 
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Комунікативна культура є однією з визначальних складових професійно 

важливих якостей спеціальностей, що відносяться до типу «людина-людина». 

Головною професійною якістю вона є і для правників, адже відіграє провідну 

роль у професійній діяльності сучасного спеціаліста, що дозволяє визначити 

подане особистісне утворення як комплекс знань про норми міжособистісної 

взаємодії, умінь спілкуватися, емоційно-вольових якостей фахівця з 

правознавства, що створюють сприятливі умови для успішного здійснення її 
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взаємодії з іншими людьми шляхом дотримання встановлених корпоративних 

норм моделі поведінки правознавців. 

Питання комунікації у правничій діяльності порушуються у працях 

В. Андросюка, В. Васильєва, Л. Казміренка, Я. Кондратьєва, М. Костецького, 

В. Розіна, Г. Юхновця та ін. Cлід зазначити, що, приділяючи значну увагу 

психологічному забезпеченню професійної підготовки фахівців, науковці все 

ж не розглядають комунікативну культуру як безпосередній і доволі важливий 

чинник професіоналізації. Натомість звертається більше уваги оволодінню 

базових знань, засвоєнню й пізнанню елементарних поняттєвих категорій у 

цій сфері правознавства, а також юридичної психології,  які слід опанувати «у 

масштабно ширших обсягах під час вивчення відповідних дисциплін» [2, 

с.31]. 

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури ми розглядаємо 

комунікативну культуру майбутніх правників як свідому властивість 

особистості, її цілісне, динамічне утворення, що базується на рисах її 

характеру, цінностях і способах поведінки, особистісних якостях, 

комунікативних та організаторських здібностях, формується на основі 

набутих знань і умінь, проявляється в здатності виконувати комунікативну 

діяльність, висловлює готовність особистості до толерантної взаємодії з 

іншими, дозволяє вирішувати службові завдання, спираючись на уміння 

спілкуватися і співпрацювати з різними людьми. 

У процесі формування комунікативної культури майбутніх правників 

спираємося на положення про те, що: 

• пріоритетним завданням є використання комунікативних засобів 

відповідно до конкретного соціального контексту; 

• побудова навчального процесу вимагає залучення студентів до 

ситуативного спілкування, максимально наближеного до реальних 

професійних ситуацій; 

• викладач не тільки організовує ефективну взаємодію, але і стає 

активним координатором навчальної діяльності майбутніх фахівців, їхнім 

партнером; 

• на практичних заняттях перевага віддається інтерактивним, парним, 

груповим видам діяльності, діловим і рольовим іграм, завданням з 

вирішенням певних професійних проблем з використанням діалогу, дискусії, 

дебатів, моделювання ситуацій [4, с.25]. 

Основи комунікативної культури майбутнього фахівця це: 

• Грамотна побудова фраз і доступна мова. 

• Дотримання адекватного тону бесіди. 

• Психоемоційна саморегуляція. 

Грамотно користуватися мовою і гідно поводитися в будь-яких 

ситуаціях і обставинах – зразок комунікативної культури спілкування, її 

високий рівень. Для цього треба уміти подати себе і застосовувати правила 

етикету в залежності від типу спілкування. 
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Формування комунікативної культури майбутніх правників є керований 

процес, що передбачає, за словами В. Аксьонової, «інтеграцію аудиторної і 

позааудиторної роботи, єдність навчальної, виховної та практичної 

діяльності» [1, с.241]. 

Основи професіоналізму передбачають наявність у правника здатності 

до самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю. 

Пріоритетним з-поміж визначених ученими компонентів професіоналізму 

правової діяльності, крім фахової підготовленості (готовність кваліфіковано 

здійснювати правничу діяльність, володіння технологією стимулювання себе 

до досягнення вершин професійної діяльності, уміння враховувати правові 

чинники зовнішнього середовища), особистісної придатності до правничої 

діяльності (широта і глибина знань, умінь і навичок, спеціальних здібностей, 

що підвищують ступінь готовності здійснювати професійну діяльність, 

самовиховання, самоосвіта і освіта як умови досягнення вершин 

професіоналізму), як видається, необхідно вважати соціально-психологічну 

підготовленість, що передбачає комунікативну компетентність у спілкуванні 

зі співробітниками і представниками різних соціальних груп. То ж тут 

потрібно наголосити на тому, що психологія професіоналізму діяльності 

майбутнього правника передбачає ціннісне ставлення індивіда до його 

фахової праці, мотиваційну готовність здійснювати цей вид діяльності у 

конкретному середовищі та за конкретних (часто екстремальних) умов. З 

погляду юридичної психології, сучасна діяльність правника, як вважають 

учені, послідовно розгортається у бік її поглибленої психологізації, а тому 

пошук шляхів активізації людського чинника в юриспруденції та врахування 

психологічних і соціально-психологічних особливостей індивіда є однією з 

важливих умов підвищення ефективності праці правників. 

За результатами нашого дослідження, провідними у формуванні 

комунікативної культури майбутніх правників визначені такі педагогічні 

умови: 

1) цілеспрямованість і систематичність організації і проведення 

навчальної та виховної роботи, орієнтованої на діалогічну взаємодію, 

співпрацю та партнерство в системі відносин «викладач-студент»; 

2) реалізація інтерактивних форм і методів формування комунікативної 

культури майбутніх фахівців, що забезпечують суб’єкт-суб’єктну взаємодію 

всіх учасників педагогічного процесу з метою формування комунікативності 

особистості студента, комунікативної толерантності, емпатії, рефлексії, 

соціальної активності і здатності до саморегуляції; 

3) управління процесом формування комунікативної культури студентів 

з боку викладачів. 

Проведений теоретичний аналіз дав можливість представити критерії 

комунікативної культури майбутніх правників: 

1) критерій професійно-комунікативних цінностей і мотивів; 
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2) критерій теоретичної і практичної готовності до реалізації 

комунікативної компетентності; 

3) критерій сформованості професійно важливих якостей. 

В якості основи для безпосереднього визначення рівнів комунікативної 

культури майбутніх правників виділені наступні показники: цінності 

професійного спілкування, гуманна позиція, прагнення до самореалізації, 

здатність встановлювати контакти, розуміти внутрішній світ іншої 

особистості, володіння вербальними і невербальними засобами спілкування, 

комунікативна гнучкість, емпатійність, суб’єктність, громадянськість, 

відповідальність, рефлексивність і здатність коригувати процес спілкування з 

різними учасниками. 

Вважаємо комунікативну культуру невід’ємною складовою професійної 

культури майбутнього фахівця з права, тому ототожнюємо її з професійним 

спілкуванням. У процесі її формування розвиваються мовні якості і уміння,  

які є важливим показником рівня професійної культури. Отже, П. Вацлавик у 

своєму дослідженні вказує перш за все на те, що у майбутнього правника 

повинна бути розвинена «мовна культура, яка передує формуванню 

комунікативної культури під впливом психофізіологічних, соціокультурних і 

педагогічних чинників» [3, с.173]. 

Зазначимо, що практична діяльність правників ґрунтується на 

комунікативній культурі, яку вони розвивають і удосконалюють у процесі 

своєї правової діяльності значною мірою за допомогою найрізноманітніших 

комунікативних засобів, тобто шляхом спілкування з найширшим колом осіб, 

значним за чисельністю і неоднозначним за складом, психологією, інтелектом. 

Це пов’язано також із обробкою великих обсягів інформації, прийняттям 

рішень у суперечливих та нестандартних ситуаціях, варіантністю та 

альтернативністю можливих рішень та дій. У цьому сенсі комунікативна 

культура правової діяльності передбачає,  як стверджує Л.Руденко, «синтез 

інформативності та варіативності мислення, повноту усвідомлення проблем, 

аналіз альтернативних, зокрема і протилежних варіантів їх вирішення, 

обґрунтованість та аргументованість висновків, стислість, зрозумілість і 

компактність висновків та суджень» [4, с.116]. І саме у цьому полягає 

об’єктивація знань і суджень про роль і значення комунікативної культури у 

професійній діяльності правника. 
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Аксіологія розглядається як теорія цінностей, яка розкриває їх природу, 

місце і роль в навколишньому матеріальному і духовному світі, зв’язок різних 

цінностей між собою, з соціальними і культурними факторами і структурою 

особистості. 

Центральним поняттям в аксіології є поняття цінності, яке характеризує 

соціокультурне значення явищ дійсності, включених у ціннісні відносини. 

Проблема цінності існує з давніх часів, проте, як відмічає Д. Леонтьєв, на 

сьогодні немає однозначного розуміння дефініції «цінність». «Цінність – 

поняття за допомогою якого характеризується соціальноісторичне значення 

для суспільства і особистісний зміст для індивідів певних явищ дійсності. 

Цінності служать важливим фактором соціальної регуляції поведінки 

особистості і взаємовідносин людей» [1, с.390]. 

Поняття «цінності» було уведено у філософію в середині XIX століття, 

коли людину почали розглядати як активне створіння, що перетворює 

дійсність. Цінності визначались як предмети, об’єкти, явища значимі для 

людини чи групи людей. У соціологію проблематику цінностей ввів 

німецький соціолог, соціальний філософ М. Вебер, який вважав, що кожний 

людський акт постає осмисленим лише у співвідношенні з цінностями, на 

фоні яких визначаються норми поведінки людей та їх цілі.  

Основи аксіології, духовність у контексті завдань сучасного культурно- 

освітнього простору розкривається у працях С. Анісімова, Н. Асташова, 

І. Беха, О. Вишневського, О. Здравомислова, І. Зязюна, В. Ігнатової, 

І. Матюши, О. Сухомлинської, Г. Шевченко; психологічним аспектам 

духовності присвячені дослідження – М. Боришевського, О. Зеліченка, 

Н. Коваль, В. Москальця, Є. Помиткіна, Т. Титаренко, Ж. Юзвак та ін. 

Проблемам ціннісних орієнтацій присвятили свої дослідження А. Аза, 

М. Бобнєва, О. Богомолова, О. Борковська, О. Зотова,  В. Ольшанський, 

В. Ядов та інші.  

У працях цих учених фундаментально прямо чи опосередковано, 

аналізується сутність аксіології, поняття про ціннісні орієнтації, їх структура 
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та класифікації, можливі шляхи розвитку аксіосфери особистості і соціальних 

груп. 

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два підходи трактування 

поняття «цінність»: 1) цінність існує незалежно від особистості, тобто є 

об’єктивною категорією; 2) цінність може існувати лише в межах відношення 

суб’єкта та об’єкта, тобто є суб’єктивно-об’єктивною категорією. Особливість 

категорії цінність полягає в тому, що вона одночасно є і предметом і 

відношенням до цього предмету, що дозволяє розглядати це явище не тільки з 

філософської, але й з психологічної точки зору.  

В. Тугаринов у своєму дослідженні вказує на існування ієрархії 

цінностей: вищі – пов’язані з уявленнями людини про гідність, сенс життя, 

свободу; та цінності перехідного значення, що задовольняються на рівні 

потреб та інтересів. Критерієм цінності є корисність. «Цінності суть ті явища 

(чи сторони, властивості явищ) природи і суспільства, які корисні, потрібні 

людям історично певного суспільства чи класу в якості дійсності, мети, 

ідеалу». Отже, цінністю може бути не тільки те, що існує, але й те, що треба 

створити, за що треба боротися [2, с.15-16]. 

Предметом аксіології є розвиток культури стосунків особистості. Все 

активніше в останній час заявляє про себе функціональне тлумачення 

культури як системи умов, які забезпечують людині: по-перше, 

самоідентифікацію, і по-друге, самовідтворення як соціальної істоти, 

актуалізує широкий спектр питань, які стосуються сутності та ієрархії цих 

умов, так як вони забезпечують людину можливістю вдосконалювати свою 

природу і тим самим стимулювати соціальний прогрес. 

Перетворювальний характер діяльності обумовлений деякими 

«конструктами» індивідуальної і суспільної свідомості, що володіють 

властивістю універсального моделювання стосунків людини «до себе» і «не 

до себе». Так як такі «конструкти» генетично обумовлюють можливі 

прагнення (ідеї, змісти, установки, тощо) особистості у відповідності з рівнем 

і актуальними потребами культурно-історичного розвитку соціуму, то їх 

можна розглядати як специфічні поведінкові архетипи, які визначають 

способи і форми людського «самоздійснення». Досить приблизно ці архетипи 

можна означити такими категоріями, як гуманізм, зміст життя, творчість. 

Причому системоутворювальним компонентом вказаної тріади є гуманізм, 

оскільки саме це ціннісне утворення визначає людську спрямованість будь-

якого акту самопроявлення в межах людської орієнтації всієї «життєвої 

програми» особистості. [3, с.68]. 

Таким чином, гуманізм як культурний архетип являє собою 

самодостатнє джерело розвитку особистості і суспільства. У зв’язку з цим 

можна стверджувати, що якщо культура акумулює сутнісні сили людини і як 

наслідок цього може вважатися субстратом всієї життєдіяльності, в якій 

здійснюється право і обов’язок саморозвитку особистості, то гуманізм 
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виступає стержневим вектором духовної спрямованості, що визначає її 

цінність.  

Релевантною властивістю її є не стільки соціальність, скільки 

духовність як орієнтація на вищі цінності – Істину, Добро, Красу. 

Усвідомлення пріоритету розвитку внутрішнього світу особистості стосовно 

формування власне виконавських елементів професійної діяльності 

передбачає переведення в аксіологічну площину всієї системи підготовки 

майбутнього фахівця. 

Функції, що визначають статус аксіології, дозволяють виявити її 

специфічність. До них відносяться: змістоутворювальна, оцінювальна, 

орієнтувальна, нормативна, регулювальна, контролювальна. 

Змістоутворювальна функція – одна із центральних, бо об’єднує 

змістові і процесуальні аспекти освіти, стимулює інтелектуальну ініціативу. 

Змістоутворювальна функція реалізується через актуалізацію змісту процесу, 

об’єкта, виділення конкретних факторів і положень, критичне усвідомлення 

інформації, розуміння змісту, інтеріоризацію цінностей, реалізацію набутого 

змісту. 

Оцінювальна функція виражається в розвитку в учасників педагогічного 

процесу адекватної оцінки явищ дійсності і духовного життя. 

Функція орієнтації – пов’язана з можливостями на основі означених 

параметрів «ієрархії цінностей» визначити пріоритетне положення 

особистісних, професійних характеристик. 

Нормативна функція аксіології «узаконює» складові компоненти 

аксіосфери майбутнього фахівця, вихованця, системи їх взаємостосунків, які є 

свого роду ціннісним зразком, «камертоном» системи навчання і виховання.  

Регулювальна функція спрямовує розвиток системи освіти, об’єктів цієї 

системи, в русло національних і загальнолюдських цінностей, які мають 

гуманістичний зміст, встановлюють необхідну взаємодію в освітній сфері. 

Роль регулювальної функції підвищується з ростом духовності учасників 

педагогічного процесу. Перевірка рівня сформованості ціннісних орієнтацій 

особистості, розвитку цінностей в культурно-історичному контексті – 

прерогатива контролювальної функції. 

Таким чином, цінності утворюють основу загальної культури 

майбутнього фахівця й визначають архітектоніку аксіологічної тканини 

освітнього простору. 

Проблема цінностей цілком справедливо вважається проблемою 

міждисциплінарною, оскільки вона є предметом вивчення психології, 

філософії, аксіології, соціології, етики, естетики, педагогіки. Можна 

погодитись з думкою про те, що проблеми, пов’язані з людськими цінностями, 

відносяться до найважливіших для будь-якої з наук, яка вивчає людину і 

суспільство. Найважливіших насамперед тому, що цінності виступають 

інтегративною основою як для окремо взятого індивіда, так і для будь-якої 
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малої або великої соціальної групи, культури, нації, нарешті, для людства 

загалом. 
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Тези присвячені дослідженню участі приватного детектива у збиранні 

доказів стороною захисту в кримінальному провадженні. В процесі 

реформування кримінального процесуального законодавства важливе 

значення мають регулювання якісного збирання стороною захисту доказів для 

встановлення обставин кримінального провадження. В статті внесені 

пропозиції змін до кримінального процесуального кодексу України. 

Акутальність данної статті визначається достатньо великим значенням і 

роллю, що відіграє доказування в сфері кримінального судочинства. Це 

обумовлено, перш за все, специфікою пізнавальної діяльності, що пов’язана з 

встановленням чіткої процедури кримінального процесуального доказування, 

строків та іншими особливостями встановлення обставин кримінального 

провадження. 

В аспекті реформування кримінального процесуального законодавства, 

на даний час є актуальним питання, щодо якісного збирання стороною захисту 

доказів для встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. 

Доказування, як процес отримання доказів і їх використання з метою 

відтворення дійсної картини досліджуваної події, є єдиним засобом 

досягнення цілей судочинства, тобто захисту прав і законних інтересів осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві, розкриття злочинів та 

недопустимості покарання невинуватих.  

Здебільшого кримінально-процесуальне доказування розглядають як 

практичну діяльність уповноважених законом суб’єктів, яка відбувається в 
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особливій процесуальній формі, шляхом збирання, перевірки та оцінки 

доказів [1, с.14].  

Водночас існують й інші думки. Наприклад, С. Курильов розглядав 

доказування як суто пізнавальний процес, виключаючи з його змісту оцінку 

доказів [2, с.57-60].  

З наведеною позицією погодитись не можна, адже без такої оцінки 

(отримання опосередкованого знання) неможливо  пізнати сутність злочинної 

події, що відбулась, обґрунтувати відповідні процесуальні рішення, тобто 

вирішити завдання доказування. 

Деякі процесуалісти розглядають процесуальне закріплення доказів як 

самостійний елемент процесу доказування. Відомий український процесуаліст 

М. Гродзинський, наприклад, вважав, що доказування – це діяльність слідчо-

судових і прокурорських органів зі збирання, закріплення й оцінки доказів 

[3, с.117].  

Відповідно до ч. 3 ст. 93  КПК України передбачаються наступні 

способи збирання стороною захисту доказової інформації: 

Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних 

осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 

шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і 

допустимих доказів. 

Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих 

(розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору 

відповідних клопотань. Постанова слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді. 

Згідно з точкою зору Р.Ю Савонюка кримінально-процесуальне 

доказування представляє собою пізнавально-практичну діяльність слідчого за 

участю інших суб’єктів кримінаė льного процесу із збирання закріплення 

дослідження, перевірки, оцінки доказів та їх джерел з метою встановлення 

об’єктивної ісė тини в кримінальній справі. 

Оскільки кримінальне процесуальне законодавство України не 

передбачає прав сторони захисту проводити «власне» розслідування, постає 

проблема нормативного врегулювання такої діяльності адвокатів-захисників. 

Не надавши стороні  захисту додаткових прав при збиранні ними доказів, не 

можна говорити і про змагальність кримінального процесу та рівноправність 

сторін, що закріплені в Конституції України та КПК України.  

Одним з варіантів вирішення даної проблеми, є звернення сторони 

захисту до приватного детектива (детективного агенства), з метою збирання 

доказів у кримінальному провадженні.   
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Як слушно зазначає Н.М. Ахтирська, що одним з етапів у забезпеченні 

механізмів судового пізнання є прийняття закону України «Про приватну 

детективну (розшукову) діяльність» [5].  

На даний час так в Україні залишається відкритим та не закріпленим 

законодавчо питання щодо запровадження інституту приватних детективів, як 

незалежної професійної діяльності приватних детективів або приватних 

детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній 

договірній основі детективних послуг. 

Починаючи із 2000 р., існувала ціла низка законопроектів щодо 

приватної детективної діяльності, поданих різними авторами, які не отримали 

своєї законодавчої підтримки. Але вже з кінця 2015 р. питання законодавчого 

врегулювання здійснення приватної детективної (розшукової) постало знову. 

Задля розширення можливості  співпраці сторони захисту та суб’єктів 

детективної діяльності у нашій державі необхідно вирішити наступні питання:  

1) визначити та нормативно закріпити систему взаємодії приватних 

детективних підприємств (недержавних суб’єктів) із стороною захисту 

(підозрюваним, обвинуваченим, захисником);  

2) розробити порядок доступу приватних детективів (недержавних 

суб’єктів) до державних баз даних та інформаційних систем;  

3) визначити перелік дозволених приватним детективам слідчих дій, в т. 

ч. і з використанням спеціальних засобів;  

4) законодавчо закріпити порядок використання стороною захисту 

отриманих у ході приватної детективної діяльності (недержавними 

суб’єктами) результатів. 

Також, в разі прийняття Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» пропонуємо, доповнити ч. 3 с. 93 Кримінального 

процесуального кодексу України наступним положенням: сторона захисту, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, здійснює збирання доказів шляхом укладення угоди з 

приватним детективом (детективною агенцією) з метою пошуку, збирання та 

фіксації відомостей в кримінальному провадженні. 
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Mostly international business relations between partners are fragile and 

complicated. Business partners communicate different languages which have their 

own specific features. Business idioms have some of the features, the knowledge of 

which will relate to find common ground with partners and establish effective 

relations. That is why we should clearly define the role of business idioms in 

international business communication. 

The purpose of this paper is to find out and investigate the most popular 

business idioms used in negotiations and business communication and assess the 

role of business idioms in international business communication. 

An idiom is a combination of words that have a special meaning when they are 

used together. This meaning is different from the ordinary meaning of each word 

making up the idiom. For example, «think out of the box»,   «on the same page», 

«best of breed» or   «drum up business» – they are not considered an official part of 

the language, but rather a part of the culture [1].  

Idioms are used extensively in British and American business communication 

and in international cooperation where business is conducted in English. A typical 

English commercial idiom dictionary lists about 4 000 idioms. One can compare: 

people don’t begin a project – they «get a project off the ground». They don’t call 

each other to discuss progress – they «touch base». Later, if the project is not going 

well they don’t end it they «pull the plug» [3].  

When you misunderstand the idioms, you feel frustrated and confused and out 

of the conversation. So there are some examples: 

 back to the drawing board: means that a previously established plan isn’t 

working and that it is time to re-plan; 

 e. g.: The invention wasn’t successful. We have to go back to the drawing 

board. 

 big picture: means the overall perspective or objective, not the fine detail; 

 e. g.: Even though we all have very specific tasks to do, our manager makes 

sure we don’t lose sight of the big picture. 

 call it a day: to quit work and go home; to say that a day’s work has been 

completed; 

  e. g.: Well, Jim, it’s 6:00 and I’m getting hungry. How about we call it a 

day? 
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 hit the nail on the head: to identify something exactly; to arrive at exactly the 

right answer; 

 e. g.: I agree totally with Jim. I think he really hits the nail on the head. 

 get the ball rolling: to begin; to start some action; to set in motion; 

 e. g.: We need to get the ball rolling on this project. It should be finished next 

week. 

 give someone a pat on the back:  to tell someone that they did a good job; 

 e. g.: The boss gave Jim a pat on the back for coming up with such a good 

idea. 

 the elephant in the room: obvious problem or controversial issue that no one 

wants to talk about.; 

 e. g.: We should have been talking about our huge debt, but no one wanted to 

talk about the elephant in the room. 

 touch base: to make contact with someone; 

 e. g.: I need time to verify the information. I’ll touch base with you tomorrow. 

 on the ball :to be alert, active, or attentive; on top of things; 

 e. g.: My colleague is working out well. He’s really on the ball. 

 on the same page: in broad agreement, or sharing a common general 

understanding or knowledge; 

 e. g.: I know how to negotiate and convince that’s why I’m always on the 

same page with my partners. 

 hands are tied: when someone don`t have control over a situation; 

 e. g.: I would love to get you a job at my company, but my hands are tied. 

Management isn’t hiring any additional employees this year. 

 read between the lines: to infer a meaning that is not stated explicitly; 

 e. g.: He didn’t say that he wants to make me free, but I can read between the 

lines. 

 put the cart before the horse: to put things in the wrong order or with the 

wrong priorities; to put something inconsequential as more important than 

something more essential; 

 e. g.: They were trying to find investors without even having a business plan. 

They were putting the cart before the horse. 

 sever ties: to end a relationship; 

 e. g.: We had to sever ties with several of our suppliers due to poor quality of 

raw materials. 

 get down to business: to stop making small talk and start talking about serious 

topics related to business; 

 e. g.: Now that everyone’s here, let’s get down to business and talk about the 

proposal [2]. 

For every state in modern world, including the Ukraine it is important to 

establish economic, political, cultural and social connections with other countries. 
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Language can be a perfect tool in facilitating of this process. In the constantly and 

quickly moving era of global deals and e-business, skills in idiomatic English are 

more important than ever. To succeed in a high-pressure business environment, to 

be confident in business communications, to gain fluency in doing business in 

English-speaking countries, to sell products and services with greater ease, to get 

more credibility from foreign partners, supervisors and customers, to use 

appropriate business expressions in particular social contexts students, employees 

and professionals should be aware of the main idiomatic expressions exiting in the 

sphere they are operating [4]. 

Thus, it can be clearly seen that idioms play an important role within 

international business communication and have influence on relations between 

business partners. So business idioms are an integral part of business 

communication vocabulary and serve to indicate different events, persons, processes 

and relationships. Misunderstanding business idioms can lead to inconvenient 

situations between partners and cause problems in business deals. On the other 

hand, knowledge and using of idioms in speech enables to attract attention of 

partners, «refresh» the language and simplify the process of sharing opinions. 
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Одним із ключових етапів реформування та модернізації вітчизняної 

системи освіти стало прийняття 05.09.2017 р. Верховною Радою України 

нового Закону України «Про освіту» [1], що викликало значний політичний 

резонанс не тільки в українському суспільстві, а й практично на всьому 

європейському континенті. Не зважаючи на контраверсійність окремих 

положень цього Закону, в цілому він закладає фундамент для подальшого 
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розвитку вітчизняної освіти усіх рівнів, а також відкриває шляхи для 

вирішення багатьох наболілих проблем цієї сфери соціального життя. 

Однією із таких проблем, зумовлених колізіями вітчизняного освітнього 

та трудового законодавства, є спірний характер компетенції та порядку 

формування конференції трудового колективу вищого навчального закладу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 245 Кодексу законів про працю України працівники 

мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, 

професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, 

уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції 

щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з 

питань соціально-культурного і побутового обслуговування. При цьому ст. 

252-1 цього ж Кодексу визначає, що трудовий колектив підприємства 

утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності 

на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівника з підприємством, а повноваження 

трудового колективу визначаються законодавством [2]. 

Надання трудовому колективу права на участь в управління діяльністю 

підприємством, установою чи організацією є важливим інструментом 

соціального діалогу, одним із принципів якого є принцип репрезентативності і 

правоможності сторін та їх представників, закріплений ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні» [3]. Виходячи з цього, будь-які 

способи та моделі реалізації соціального діалогу на локальному рівні, тобто на 

рівні підприємства, установи чи організації, мають забезпечувати реалізацію 

прав та законних інтересів сторін соціального діалогу та їх належне 

представництво. Оскільки ст. 4 цього Закону сторонами соціального діалогу 

на локальному рівні визнаються сторона працівників та сторона роботодавця, 

включення до відносин соціально-трудового партнерства на локальному рівні 

будь-яких інших сторін чи їх представників є неправомірним та таким, що 

порушує принципи соціального діалогу в Україні. Зокрема, відповідно до ч. 3 

ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», у вищому колегіальному органі 

громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії 

учасників освітнього процесу вищого навчального закладу, при цьому не 

менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні 

становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого 

навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не 

менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які 

обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів [4]. 

Очевидно, що тут має місце пряме порушення уже згадуваного вище 

принципу репрезентативності сторін соціального діалогу, оскільки до складу 

загальних зборів (конференції) трудового колективу вищого навчального 

закладу входять не менше 15 відсотків представників студентів, які не є 

стороною найманих працівників, що безпосередньо порушує вимоги ч. 4 
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Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та ст. 252-1 КЗпП України. 

Представники студентів (курсантів) у складі загальних зборів (конференції) 

трудового колективу приймають участь у здійсненні ряду повноважень, що 

мають трудову природу, зокрема, в обранні комісію з трудових спорів, 

затвердженні правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу і 

колективного договору (ч. 4 ст. 39 Закону України «Про вищу освіту»), що 

явно не відповідає юридичній природі колективних трудових відносин [5, 

с.83]. 

Найбільші сумніви викликає закладена у Законі України «Про вищу 

освіту» пропорція представництва членів трудового колективу вищого 

навчального закладу – не менше 75 відсотків наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники, і не більше як 10 відсотків інші працівники. Оскільки 

за загальним правилом ці категорії працівників мають різний освітній рівень, 

рівень доходів, а нерідко і різне соціальне походження, ми маємо явну 

дискримінацію прав працівників як членів трудового колективу на участь в 

управлінні діяльністю вищого навчального закладу, що є порушенням ст. 24 

Конституції України 1996 р. та ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р. 

Новий Закон України «Про освіту» є чітким дороговказом з вирішення 

зазначеної проблеми. Ч. 1 ст. 28 цього Закону, присвячена громадському 

самоврядуванні в закладі освіти, визначає, що у закладі освіти можуть діяти 

органи самоврядування працівників закладу освіти, органи самоврядування 

здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи 

громадського самоврядування учасників освітнього процесу. При цьому ч. 2 

та ч. 3 ст. 28 цього ж Закону встановлює, що вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) 

колективу закладу освіти. Така модель громадського самоврядування в закладі 

освіти не змішує компетенції органів самоврядування працівників закладу 

освіти та здобувачів освіти, а вищим органом громадського самоврядування 

закладу освіти визначає загальні збори (конференцію) колективу закладу 

освіти, а не загальні збори (конференцію) трудового колективу, як було у 

попередніх редакціях законодавства. З цього випливає, що представницьким 

органом трудового колективу закладу освіти в рамках колективних трудових 

відносин має виступати саме орган самоврядування працівників закладу 

освіти – збори чи конференція трудового колективу, що має формуватися 

винятково із представників трудового колективу і здійснювати повноваження 

у колективних трудових відносинах, зокрема, щодо затвердження 

колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, 

формування комісії з трудових спорів. 

Однак ця модель колективних трудових відносин у вищому 

навчальному закладі у вітчизняній системі вищої освіти наразі 

застосовуватися не може. Справа в тому, що приймаючи новий Закон України 

«Про освіту», Верховна Рада України внесла зміни і до відповідних 
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секторальних законів, в т.ч. і до Закону України «Про вищу освіту», однак, 

ст. 39 цього Закону, яка визначає склад і повноваження органів громадського 

самоврядування закладів вищої освіти, залишилася з неясних причин 

незмінною. Внаслідок цього, колізія норм трудового законодавства та 

законодавства про вищу освіту в частині повноважень трудового колективу не 

тільки не була вирішена, а навпаки, поглиблена новоприйнятим Законом «Про 

освіту», оскільки виходячи із загальних принципів континентальної 

юридичної техніки пріоритет застосування у цьому випадку матимуть норми 

Закону України «Про вищу освіту» як спеціального закону по відношенню до 

загального Закону України «Про освіту». Враховуючи викладене, можна 

зробити висновок про існування нагальної потреби в модернізації ст. 39 

Закону України «Про вищу освіту», що регулює склад, повноваження та 

порядок формування органів громадського самоврядування закладів вищої 

освіти, та приведення її у відповідність із нормами нового Закону України 

«Про освіту», Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні». 
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