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В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ 

ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Оксана Безносюк 
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Пухир С. Т., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Львівський інститут 

 

На сьогоднішній день система банківських інноваційних послуг в Україні 

проходить етап становлення і розвитку: ще немає відпрацьованих схем 

дистанційного обслуговування, рівень захисту інформації порівняно з 

західними банками низький, правова база і правове регулювання ще не 

досягнули необхідного рівня. Але незважаючи на всі проблеми банківське 

обслуговування досить прибуткове і зручне, як для банку, так і для його 

клієнтів, і усвідомлюючи цей факт банки України активно розвивають 

інноваційну складову свого бізнесу. 

Основними проблемами розвитку інноваційного банківського 

обслуговування в Україні є: недостатній рівень правової регламентації такого 

виду бізнесу, що призводить до виникнення ризикових ситуацій і зменшує 

популярність дистанційного обслуговування; низький рівень захисту 

вітчизняних каналів зв’язку, що збільшує ризики втрати чи спотворення даних, 

шахрайства; загальний рівень інтернетизації і комп’ютеризації населення 

відносно низький, тільки в 2018 році кількість користувачів Інтернету в Україні 

перетнула позначку 50 %; низький рівень довіри населення до нових видів 

послуг; висока вартість впровадження подібних систем при сучасному розвитку 

банківського сектору і рівень ризиків, що при цьому виникають. 

Метою дослідження вдосконалення існуючих та впровадження нових 

інноваційних банківських послуг в Україні. 

Банківська діяльність у сучасних умовах значно диверсифікована та є 

одним із найбільш динамічних секторів економіки. Це обумовлює складність 

визначення поняття «банківська інновація». Поняття «інновації» 

(нововведення) сучасна економічна наука трактує як «кінцевий результат 

інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді нового або 

вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого 

технологічного процесу, який використовувався у практичній діяльності, або в 

новому підході до соціальних послуг». Виникнення банківських інновацій 

обумовлене безперервним рухом підприємницької думки, прагненням обійти 
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конкурентів, інформацією, що поступає про банківські нововведення 

зарубіжних країн, а також періодично виникаючими кризами в банківській 

сфері (загальними або приватними), що є стимулреакцією до посилення 

активності в області інновацій, направленої на підвищення фінансової стійкості 

банку [1]. 

Напрям глобальних банківських інновацій свідчить, що на перше місце у 

інноваційному розвитку виходять не лише технічні досягнення, але й соціальна 

складова. Можна виділити три основні складові глобальних банківських 

інновацій:  

1. Наростаюча автоматизація банківських процесів і перехід більшої 

частини банківської діяльності онлайн, в основному через мобільні додатки. 

Поширення діжітал банків, де всі банківські операції здійснюються лише 

онлайн.  

2. Подальше поглиблення стосунків «банк-клієнт» на більш партнерські 

та клієнтоорієнтовані (наприклад, нагадування про дні народження та 

подарунки обрані для сім’ї чи друзів).  

3. Інтеграція банківських операцій у нові сфери життя клієнтів 

(наприклад переказ батьками кишенькових грошей на електронний гаманець 

своїх дітей) [2]. 

Основними напрямами українських банківських інновацій в останні роки 

стали:  

1. Інтернет та мобільний банкінг та значне розширення банківських 

операцій, які доступні через ці системи.  

2. Безкарткові розрахунки через мобільний телефон.  

3. Активізація присутності в соціальних мережах.  

4. Доступність терміналів самообслуговування.  

5. Режим роботи «24/7» (зокрема електронна решта).  

6. Індивідуалізація потреб клієнтів. 

На нинішній день найбільш популярною цифровою банківською 

послугою є здійснення розрахунків і платежів з мобільних пристроїв. Оплата в 

один дотик уже стала загальним глобальним трендом. Поряд із традиційними 

інструментами електронних платежів розраховуватися можна за допомогою 

смартфонів або інших електронних пристроїв, які обладнані спеціальними 

чипами, що зберігають необхідні для здійснення трансакцій дані [3].  

На ринку мобільних платежів функціонують як банки, так і небанківські 

установи. Зокрема, в цьому сегменті активно працюють Google, Apple, платіжні 

платформи Samsung, LG, Microsoft, створюються національні платіжні системи. 

А 2018 року світовий обсяг мобільних платежів перевищив 700 млрд дол. 

США, а їхня частка у загальному обсязі роздрібної торгівлі поки що становить 

лише 4—5 %. Однак ситуація розвивається динамічно. Важливість такої 

послуги обумовлена, перш за все, тим, що значна кількість людей — близько 

2 млрд осіб, особливо в країнах, що розвиваються, не мають банківських 

рахунків [3]. Найбільших успіхів у сфері мобільних платежів досягла Південна 

Корея, яка вже найближчим часом планує повсюдне поширення Інтернет-

банкінгу. Серед небанківських платіжних цифрових сервісів, які надають 
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перевагу індивідуальним та клієнтоорієнтованим підходам, можна назвати 

англійські електронні платіжні системи Skrill та Transfer Wise, а також 

американські компанії Venmo/Braintree, яка ввійшла до складу міжнародної 

платіжної системи PayPal та WePay. З 2015 року партнером системи Transfer 

Wise є ПриватБанк. Сучасні системи грошових онлайн-переказів включають 

сервіси з переказу грошей, електронні гаманці, канали виведення грошей, 

шлюзи приймання онлайн-платежів тощо. Перспективи для здійснення 

переказу грошей має використання технології blockchain, яка може стати новим 

способом укладення угод без участі третіх сторін [4]. 

Перспективним напрямом використання цифрових технологій, які 

принципово змінюють традиційну структуру банківської системи, є поява 

необанків — цифрових банків нового покоління, які почали з’являтися у всьому 

світі після 2008 року спочатку на базі наявної банківської інфраструктури, а 

пізніше — як нові самостійні банки [4]. Специфіка діяльності необанків полягає 

в тому, що вони функціонують в онлайнрежимі на основі використання 

технологій цифрового доступу та управління рахунками, що є у мобільному 

додатку. Співробітництво з традиційними банками дає необанкам офіційне 

право на проведення операцій і дозволяє мінімізувати свої витрати за рахунок 

економії на персоналі та приміщеннях. В Україні перший необанк — Monobank 

створено 2017 року. Відкриття і використання рахун ку в цьому банку 

безплатні, а клієнт підключається до платіжної системи MasterCard. Сьогодні 

Monobank працює у партнерстві з ПАТ «Універсал банк» та активно формує 

власну клієнтську базу. 

Отже, попри складну і не завжди прогнозовану економічну ситуацію саме 

банківські інновації здатні бути тим інструментом, що може забезпечити 

подальший розвиток українського банківського сектору. А оскільки 

конкуренція на ринку банківських послуг висока, то вчасне впровадження 

інноваційних рішень стає важливим елементом конкурентної боротьби. Світові 

тенденції банківських інновацій характеризуються технічними новинками і 

прагненням сформувати тісні та довготривалі відносини з клієнтами. Варто 

відмітити, що українські банки також слідують цим тенденціям, і деякі світові 

банківські інновації вже успішно використовуються на українському ринку. 

Тому важливими є подальші дослідження у цьому напряму, адже впровадження 

банківських інновацій дуже динамічний процес.  
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У сучасних економічних умовах кредитна політика України є важливою 

складовою фінансової системи. Існування розвинутого кредитного ринку 

ефективно впливає на підприємницьку діяльність, фінансову стійкість 

банківських установ та економічний розвиток всієї України. Враховуючи 

сучасний соціально-економічний стан, зокрема дефіцит державного бюджету, 

інфляція, зменшення купівельної платоспроможності населення і нестабільність 

грошової одиниці, доцільною вважаємо необхідність дослідження сучасного 

стану кредитного ринку України та перспектив його розвитку. 

Основою фінансової стабільності та ринкової стійкості банківського 

сектору є ефективна організація банківського кредитування, розробка гнучкої 

системи управління кредитними операціями. Результативність зазначених дій 

безпосередньо залежить від впровадження продуктивної кредитної політики, 

яка визначає основні напрями кредитного процесу, пріоритети, принципи та 

цілі банків на кредитному ринку. 

Запорукою конкурентоспроможності та фінансової стабільності 

показників банківських установ на кредитному ринку є організація процесу 

банківського кредитування, формування оптимальної структури кредитного 

портфеля як головних складових дієвої кредитної політики. Тому, доцільним є 

дослідити стан кредитування саме банківських установ. В умовах сучасних 

трансформаційних процесів в Україні за останні роки простежується тенденція 

до зменшення кількості діючих банків. За офіційними даними НБУ, на кінець 

2018 року в Україні зареєстровано 77 банківських установ, що на 5 менше, ніж  

на кінець 2017 року. В порівнянні з 2013 роком кількість банківських установ 

зменшилася більше, ніж у два рази, а саме на 103 банківські установи. Кількість 

банків з іноземним капіталом та кількість банків зі 100 % іноземним капіталом 

протягом досліджуваного періоду залишається майже на одному рівні.  

Незважаючи на зменшення кількості банківських установ, 

спостерігається незначне збільшення активів банків України у 2018 році, що 

дозволяє зробити висновок про посилення їх ринкової позиції. Станом на 

1 січня 2019 року (рис. 1) частка кредитного портфеля в активах банків України 

складає більше половини (81 %).  

Традиційно, ринок кредитних послуг за особливістю сегментної 

належності позичальника поділяють на ринок корпоративного кредитування та 

ринок роздрібного кредитування, або, як його ще називають, споживчого 

кредитування. 
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Досліджуючи сучасний стан кредитного ринку України, слід відмітити, 

що обсяги банківського кредитування протягом 2018 року помітно зросли, 

однак кредитна діяльність банків й надалі не має можливостей цілком 

задовольнити потреби як юридичних, так і фізичних осіб у кредитних ресурсах. 

Так, за останні роки обсяги кредитування споживчих потреб мали тенденцію до 

стрімкого зростання та сформували найприбутковіші сегменти банківської 

діяльності. Приріст чистих гривневих кредитів, наданих фізичним особам на 

кінець 2018 року, становив 34,1 % (близько 90 % цього приросту належить 

кредитам на поточне споживання). Вперше за часи кризи в Україні відбулося 

збільшення обсягів іпотечних кредитів, на кінець 2018 року їх приріст становив 

6,1 %.  

 

 
 

Рис. 1. Абсолютні показники кредитної діяльності банків упродовж 

2013—2018 рр. [1]. 

 

У 2018 році також відмічається тенденція до нарощення кредитів, 

наданих корпоративним позичальникам. Обсяги кредитів, надані у національній 

валюті зросли на 25 %, в іноземній валюті — на 32 % [2]. 

Банківські кредити відіграють головну роль в процесі фінансування в 

розвиток ринкової економіки та бізнесу України. Без доступу до кредитних 

ресурсів неможливою є модернізація виробництва та створення 

високотехнологічних підприємств. Стимулювання надання кредитів реальному 

сектору економіки сприяє збільшенню обсягів ВВП, що в свою чергу впливає 

на підвищення добробуту населення. Тому, з метою створення передумов для 

відновлення кредитування, Верховна Рада України у 2018 році прийняла два 

важливі закони: 1) Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку 

України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» 

від 06.02.2018 (надалі — Закон про кредитний реєстр) [3]; 2) Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

кредитування» 03.07.2018 (надалі — Закон про відновлення кредитування) [4]. 

У законі про кредитний реєстр передбачено, що НБУ створює і веде 

кредитний реєстр з метою забезпечення фінансової стабільності, здійснення 
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банківського нагляду і управління банками кредитним ризиком у рамках 

реалізації державної політики з питань національної безпеки України в 

економічній сфері. Національний банк України має право на отримання від 

банківських установ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію 

про позичальників, а також надавати банкам інформацію з Кредитного реєстру. 

При таких умовах, для захисту позичальників банків від втручання у їх 

господарську діяльність та порушення приватності, рекомендується обмежити 

повноваження НБУ щодо ведення Кредитного реєстру та ввести межі 

поширення інформації. До Кредитного реєстру НБУ буде надаватися 

інформація щодо боржників, заборгованість за кредитами яких становить 

більше 100 мінімальних заробітних плат.  

Законом про відновлення кредитування скасовується вимога 

обов’язкового нотаріального посвідчення договору застави транспортного 

засобу. Таким чином, має знизитись вартість послуг для клієнтів банку, що 

оформлюють банківський кредит під заставу автомобіля (автокредитування).  

Також змінено порядок повідомлення позичальника про зміну відсоткової 

ставки за кредитними договорами із змінюваною або «плаваючою» процентною 

ставкою. Відтепер банк має довести до відома позичальника про зміну такої 

процентної ставки не за 15 днів до такої зміни, як раніше, а упродовж 15 днів, 

що слідують за датою, з якої буде застосовуватися нова ставка. Проте, у 

випадку непогодження позичальника з зміненою ставкою, він зобов’язується 

повністю погасити кредитну заборгованість за старою процентною ставкою 

протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення. 

Отже, впорядкована кредитна діяльність банків є основою забезпечення 

фінансової стабільності та ринкової стійкості банківського сектору. Банківські 

кредити відіграють головну роль в процесі фінансування в розвиток ринкової 

економіки та бізнесу. Важливою передумовою розвитку банківського 

кредитування та поліпшення його умов його здійснення в Україні є стабілізація 

економічних, політичних, соціальних умов та державна підтримка. 
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Формування позитивного фінансового результату діяльності банку у 

сучасних умовах залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. 

Важливу роль для ефективної роботи банку має управління доходами та 

витратами [1]. Сучасний розвиток банківської діяльності стає все більш 

клієнтоорієнтованим, тому дуже важливо у таких умовах відповідати 

зростаючим вимогам клієнтів, покращувати якість та оперативність 

обслуговування. Удосконалення банківських операцій та впровадження 

інноваційних технологій потребує здійснення відповідних витрат. Актуальним 

у такому аспекті залишається пошук перспективних напрямків оптимізації 

витрат банку.   

Метою роботи є дослідження перспективних напрямків удосконалення 

управління витратами банків України. 

Ефективна діяльність банку та отримання прибутку залежить як від 

збільшення доходів, так і зменшення витрат та оптимізації їх структури. 

Проаналізуємо витрати банків України за 2016—2018 роки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Витрати банків України, млн грн 

Показники 

Значення показника Абсолютний приріст 

2016 2017 2018 

у порівнянні з 

попереднім періодом за період 

аналізу 2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Процентні витрати 91 638 70 971 67 759 -20 667 -3 212 -23 879 

Комісійні витрати 7 182 9 650 13 158 2 468 3 508 5 976 

Інші операційні витрати 10 920 11 719 17 860 799 6 141 6 940 

Загальні адміністративні витрати 39 356 44 202 53 490 4 846 9 288 14 134 

Інші витрати 3 089 15 116 1 973 12 027 -13 143 -1 116 

Відрахування в резерви 198 310 49 206 23 705 -149 104 -25 501 -174 605 

Податок на прибуток -418 3 681 4 789 4 099 1 108 5 207 

Разом витрат 350 077 204 545 182 734 -145 532 -21 811 -167 343 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [2] 

 

За період аналізу витрати банків України зменшилися на 167343 млн грн, 

зокрема у 2018 р. порівняно із 2017 р. відбулося скорочення на 21811 млн грн, у 

2017 р. у порівнянні із 2016 р. — на 145532 млн грн. З 2016 р. по 2018 р. 
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відбулося зменшення процентних витрат, інших витрат та відрахування в 

резерви. Проте деякі види витрат вітчизняних банків збільшилися, зокрема 

комісійні витрати, інші операційні витрати, загальні адміністративні витрати та 

податок на прибуток. Отже, як свідчать дані табл. 1, розмір витрат банків 

України зменшився за період аналізу. З одного боку, це добре, оскільки 

справляє позитивний вплив на динаміку фінансового результату. Найбільш 

важливим є зменшення витрат на формування резервів, що може свідчити про 

покращення якості активів банківської системи. Проте, з іншого боку, для 

підтримки конкурентоспроможності та іміджу банкам варто збільшувати 

витрати на інноваційні розробки у сфері надання банківських послуг та фінтех, 

що може сприяти зниженню витрат банку у майбутньому. 

Перспективними напрямками удосконалення управління витратами 

банків України є наступні [3; 4]: 

— формулювання стратегічних фінансових цілей розвитку банку; 

— аутсорсинг окремих бізнес-процесів банку; 

— удосконалення управління якістю активів для скорочення витрат на 

резервування за активними операціями; 

— створення оптимальної філійної мережі банку, закриття неефективних 

підрозділів; 

 удосконалення процентної та тарифної політики банку в аспекті 
здешевлення вартості залучених ресурсів;  

 зменшення витрат на утримання персоналу шляхом впровадження 
інноваційних технологій; 

 оптимізація витрат на рекламу; 

 обов’язкове складання податкового плану, що повинно бути 

спрямовано не тільки на планування витрат щодо оподаткування, а й 

максимізації чистого прибутку банківської установи при відповідній податковій 

політиці держави. 

На сьогодні зменшення витрат на утримання персоналу шляхом 

впровадження інноваційних технологій може мати не миттєвий, а 

довгостроковий характер. Перш за все, йдеться про розширення використання у 

діяльності банків чат-ботів. У короткостроковому періоді доведеться збільшити 

витрати, проте це є одноразова інвестиція, яка в подальшому може зекономити 

значну суму коштів. Із активним розвитком штучного інтелекту боти здатні 

самовдосконалюватися та навчатися із кожним наступним досвідом 

спілкування із клієнтами.   

Перевагами використання ботів у банківських установах є [5]: 

— збільшення доходності банківської установи;  

— зменшення операційних витрат; 

— оптимізація внутрішньобанківських процесів. 

Проте є й певні недоліки застосування чат-ботів. Перш за все, це їхня 

вартість. Вона може бути незначною для найпростіших ботів та досить значною 

для ботів, що працюють з використанням штучного інтелекту та технології 

машинного навчання. Також певним обмеженням використання ботів є їх 
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обмеженість у вирішенні складних питань, у такому разі все-таки бот не 

замінить досвідченого працівника банку. Також ризиком може бути збій 

програми або її повільна робота, що може призвести до втрати клієнта, який 

цінує свій час. 

Таким чином, перспективні напрямки удосконалення управління 

витратами банку є багатовекторними та охоплюють різні напрямки банківської 

діяльності. Варто пам’ятати, що зниження витрат банківської установи не є 

безумовною самоціллю, оскільки відповідно стратегії розвитку та цілей банку 

вони повинні бути оптимізовані наскільки, щоб бути конкурентоспроможним 

та сучасним на банківському ринку.  
Список використаних джерел: 

1. Гаряга Л. О. Удосконалення управління фінансовим результатом банку 

[Електронний ресурс] / Л. О. Гаряга // Modern Economics. — 2017. — № 4. — С. 23—34. — 

Режим доступу : http://modecon.mnau.edu.ua/issue/4-2017/UKR/hariaha.pdf. 

2. Показники банківської системи [Електронний ресурс] / Національний банк 

України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34661577. 

3. Гаряга Л. О. Оптимізація витрат банківської діяльності / Л. О. Гаряга // 

Антикризове управління економікою та фінансами: зб. матеріалів Всеукраїнської наук. — 

практ. конф., 31 травня 2017 р. / Київський інститут банківської справи; редкол.: 

В. М. Фурман. — Київ : КІБС, 2017. — С. 22—24. 

4. Криклій О. А. Управління прибутком банку: монографія / О. А. Криклій, 

Н. Г. Маслак. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. — 136 с. 

5. Белясов С. Чат-боти для бізнесу: безліч переваг і трохи ризиків [Електронний 

ресурс] / С. Белясов. — Режим доступу : https://mind.ua/openmind/20186356-chat-boti-dlya-

biznesu-bezlich-perevag-i-trohi-rizikiv. 

 

 

СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКУ 

Світлана Вовчановська 

Науковий керівник: 

Гмиря В. П., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Одним з головних умов стійкого економічного розвитку країни є 

наявність ефективно функціонуючої та цілісної інфраструктури. Важливе місце 

серед її складових належить фінансово-кредитним інституціям і, в першу чергу, 

комерційним банкам. Адже саме ці установи, виходячи з економічної природи 

їх діяльності, відіграють провідну роль у мобілізації тимчасово вільних коштів, 

у напрямку необхідних обсягів грошових ресурсів в пріоритетні сфери 

економічної діяльності. Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану 

банківського сектора і його можливості фінансування і надання послуг державі, 

підприємствам і населенню. В кінцевому підсумку ефективне функціонування 

банківських інститутів призводить до стимулювання соціально-економічного 

розвитку країни в цілому. 
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Антикризове управління в банківському секторі в залежності від об’єкта 

управління підрозділяється на антикризове управління банком і антикризове 

управління банківською системою, які при наявності певних східних 

параметрів розрізняються за своїми цілями, методи і результати. Так, 

антикризове управління банком є комплексом заходів, спрямованих на 

недопущення банкрутства банку, а також на профілактику потенційних 

кризових ситуацій [3]: 

 вивчення принципів і методів профілактики; 

 постійна робота по поточній і прогнозною оцінкою діяльності банку; 

 моніторинг і діагностика кризових ситуацій; 

 розробка антикризових стратегій і програм; 

 організація заходів по профілактиці кризових явищ; 

 розробка системи сучасних і ефективних заходів щодо запобігання, 
нейтралізації і компенсації кризових явищ; 

 освоєння методів антикризового маркетингу, здійснення антикризових 
інвестицій та інновацій, реалізація антикризових конкурентних стратегій. 

Антикризове управління банківською системою направлено на 

підвищення стійкості всієї системи і її здатності протистояти негативному 

впливу загальноекономічних умов. При цьому і в тій, і в іншій системі 

управління акцент повинен бути зроблений саме на превентивний характер 

антикризових заходів. 

Для успішної практичної діяльності з антикризового управління 

найчастіше використовуються експертно-аналітичні методи, які полягають у 

вивченні фінансового стану кредитних організацій силами кваліфікованих 

фахівців із залученням вищого менеджменту банків і працівників їх ключових 

підрозділів. Метою подібного вивчення є виявлення проблем в системі 

управління ризиками, а також вироблення рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності функціонування організаційної структури банків. 

Своєчасний початок активних антикризових заходів є запорукою успіху в 

справі попередження або подолання кризи як в окремому банку, так і в системі 

в цілому [4]. 

Впровадження новітніх цифрових технологій в антикризовому управлінні 

в банківській сфері — загальносвітовий тренд, так як більшість банківських 

послуг виявляються за допомогою дистанційних каналів і подальша цифрова 

трансформація можлива тільки з вирішенням питання щодо міжбанківської 

ідентифікації клієнтів.  

Одним із сучасних способів організації антикризового управління в банку 

виступає створення референтних галузевих бізнес-архітектур, однією з таких 

моделів є — BIAN. 

Міжнародна некомерційна асоціація BIAN зібрала провідних архітекторів 

банків, постачальників банківського софта і провайдерів послуг для вироблення 

загальних стандартів, заснованих на принципах сервіс-орієнтованої архітектури 

(SOA). 
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До складу розробників референтної галузевої архітектури входять такі 

банки як: ABN AMRO Group, Credit Suisse, Societe Generale Group, Deutsche 

Bank, Unicredit Group, ING, Achmea, Rabobank, UBS, Banco Galicia і інші, і 

виробники ПЗ — Temenos, Diasoft, Infosys , Sopra Banking Software, TCS Banks, 

IBM, SAP, Microsoft та інші [1]. 

Запропонована модель містить класифікатор напрямків діяльності та 

детальний опис сервісів. У створювану в BIAN базову модель внесені 263 

визначення сервісних доменів. На основі цієї моделі можна реорганізувати 

банківську інформаційну інфраструктуру і виявити ефективні та проблемні 

області. В Україні дана модель поки що не була застосована. 

Також для більш чіткого представлення процесів банківського 

менеджменту, більш ефективного документування структури бізнес-процесів 

банку та економічного результату від них застосовують Computer Associates 

BPwin, дана програма є потужним інструментом для створення моделей, які 

дозволяють аналізувати, документувати і планувати управлінські заходи з 

урахуванням всієї необхідної інформації про роботу банку та графічного 

зображення цієї інформації у вигляді цілісної і несуперечливої моделі [2]. 

Отже, формування ефективної системи антикризового регулювання на 

рівні банківського сектору, а також системи антикризового управління на рівні 

окремих банків, пов’язане з об’єктивною потребою підтримання фінансової 

стійкості банківських установ як ключової умови ефективного здійснення ними 

своїх базових функцій фінансового посередництва, виконання зобов’язань 

перед вкладниками і кредиторами, що є необхідною умовою нормального 

функціонування всієї економіки. 

Також при організацію антикризового управління в банківському секторі 

доцільно враховувати вплив цифрових інструментів, які використовують 

закордонні банки, що дозволило б враховувати проблемні аспекти прийняття 

управлінських рішень, наявні в банківських установах та ресурсів для 

забезпечення процесу управління. спрямовані на стратегічні орієнтири 

стабільного функціонування банків, досягнення конкурентних переваг на ринку 

з урахуванням ризиків з метою настання стабілізації та ліквідації або уникнення 

кризових явищ. 
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Стан та проблеми розвитку банківської системи завжди викликали 

інтерес фахівців та політичних діячів суспільства. Як відомо, з початком 

російської агресії у 2014 році, ще більше загострилися старі проблеми та 

з’явились нові фінансові ризики у банківському секторі. Першочерговим 

завданням держави стало зміцнення фінансової безпеки комерційних банків та 

пошук шляхів переходу  від збиткової до прибуткової роботи.    

Згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки, яка була 

запропонована Міністерством економічного розвитку та торгівлі передбачено 

два показники стану банківської безпеки України, а саме: частка іноземного 

банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу та обсяг 

кредитування банками реального сектора економіки у % до ВВП. 

Динаміка фінансових показників безпеки банковского сектору в період з 

2014 р. по 2017 р. представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники фінансової безпеки банківської системи України 

в 2014—2017 рр.  

Показник 2014  2015  2016  2017  

Обсяг кредитування банками 

реального сектору, млн грн 
802582 830632 847092 897460 

ВВП, млн грн. 1566728 1979458 2383182 2982920 

Обсяг кредитування банками 

реального сектору економіки, % до 

ВВП, (граничне значення не менше 

30 %) 

51,23 41,96 35,54 30,09 

Частка іноземного банківського 

капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %, (граничне 

значення не більше 30 %) 

32,5 43,3 51,2 35,8 

Джерело: складено автором за [1—3]. 

 

Як показують резудьтати дослідження, показник обсягу кредитування 

банками реального сектору економіки, досяг свого критичного значення — 

30,09 % в 2017 р. (граничне значення показника не менше 30 %). Показник 

частки іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського 
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капіталу коливався в межах 32,5—51,2 % (має становити не більше 30 %), що є 

незадовільним показником для фінансової безпеки банківської системи. 

Проаналізувавши ці два показника доволі складно щось сказати про рівень 

фінансової безпеки банківської системи, оскільки залишається не дослідженим 

вплив багатьох негативних факторів, таких як:  

— відтік депозитів, погіршення платоспроможності позичальників;  

— недобросовісна конкуренція;  

— втягнення банків у процеси відмивання грошей тощо. 

Для вирішення даного питання необхідно побудувати систему індикаторів, 

які б могли максимально охарактеризувати рівень фінансової безпеки банківської 

системи. 

Ураховуючи значення вагових коефіцієнтів для показників фінансової 

безпеки, можна розрахувати інтегральний індекс рівня фінансової безпеки 

банківської системи (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники фінансової безпеки банківської системи України 

за 2014—2017 рр. 

Показник 2014  2015  2016  2017  

Обсяг кредитування банками 

реального сектору економіки 0,51 0,42 0,36 0,30 

Частка іноземного банківського 

капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу 
0,33 0,43 0,51 0,36 

Інтегральний індекс фінансової 

безпеки банківської системи 0,4280 0,4256 0,4257 0,3265 

Джерело: розраховано автором за [4]. 

Аналіз показників, наведених у табл. 2, дає підстави стверджувати, що 

значення інтегрального індикатора банківської безпеки має тенденцію до 

зменшення, оскільки спостерігається зменшення рівня безпеки банківської 

системи з небезпечного (2014—2016 рр.), до критичного у 2017 р. Це можна 

пояснити зменшенням обсягів кредитування банками підприємств реального 

сектору та збільшенням частки іноземного банківського капіталу.  

Через важке і довготривале подолання наслідків соціально—політичної 

ситуації протягом 2014—2017 рр. збитки банківського сектору України за 

2014 р. склали 33,1 млрд грн, за 2015 р. — 66,1 млрд грн, за 2016 р. — 159,4 

млрд грн, за 2017 р. — 24,4 млрд грн. Причиною такої збитковості стало значне 

резервування кредитного портфеля Приватбанку. Для решти комерційних 

банків відрахування в резерви значно знизилось, що вплинуло на зменшення їх 

сукупних збитків у 2017 році до 24,4 млрд грн. 

Отже, для ефективного функціонування вітчизняних банків необхідно 

досліджувати причини їх збитковості та знаходити можливості для підвищення 

фінансової безпеки банківської системи. 
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Покращення умов проживання є однією із найголовніших цілей в житті 

людей, а найгострішим для великої кількості громадян являється житло. Одним 

із небагатьох способів вирішення цієї проблеми в умовах відсутності значних 

капіталовкладень є довгострокове іпотечне кредитування. 

Ринок іпотечного кредитування є важливим для вітчизняної економіки, 

оскільки впливає на інвестиційний процес, на зайнятість громадян, створює 

умови для зростання національного доходу та ВВП, а також надає житло 

громадянам. Таким чином, формування дійсно хороших механізмів для 

розвитку сфери нерухомого майна — є великою проблемою, якій необхідні 

методики розробки з боку держави, банків та інших інституцій. 

Визначенням проблем та перспектив розвитку іпотечного кредитування 

займалися такі дослідники як: Д. Даймонд, Ф. Мишкін, В. Кудрявцев, 

С. Волкова, Н. Грищук, М. Болеат, М. Федорова, О. Жук, І. Пастернак, 

С. Кручка та інші [3, 6]. 

Метою роботи є дослідження проблем та стану іпотечного ринку 

України, а також перспективи його розвитку. Для досягнення мети потрібно 

зробити такі завдання: вивчити правові передумови розвитку іпотечного 

кредитування в Україні, провести аналіз діяльності банків на ринку іпотечного 

кредитування житла та виявити проблеми і перспективи розвитку. 

Одним із головних завдань національної економіки є формування 

реального платоспроможного попиту на нерухоме майно для різних категорій 

громадян. Але житло є досить дорогим товаром для користування, а тим більше 
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для придбання, і не може бути здійснене за поточних доходів громадян. Таким 

чином більшість країн світу взяли для розв’язання цієї проблеми схеми 

придбання нерухомого майна в кредит із застосуванням іпотечного 

кредитування. 

 Гарна побудова ринку іпотеки є важливим завданням держави по 

створенню ринку, що відповідає сучасним вимогам. Розвиток іпотечного 

кредитування вирішує соціальні проблеми з метою задоволення житлових 

потреб різних верств населення. Сьогодні однією з найпопулярніших форм 

кредитування і житлового будівництва є кредити під заставу нерухомості або 

іпотечне кредитування. 

Іпотека може бути одним із основних факторів зростання якості життя, і 

зможе дати розв’язки житлових проблем в державі і зменшить напругу у 

суспільстві.  

Уже 28 років Україна будує ринкову економіку, але й нині видно 

хороший розвиток ринку іпотечного кредитування. Найбільш високе 

підвищення розвитку ринку іпотечних кредитів був у період з 2005 до 2008 

року. Це пов’язано з поступовим формуванням макроекономічних передумов 

розвитку іпотеки внаслідок підвищення рівня економіки, стабілізації 

національної валюти, невисокого темпу інфляції та підвищення рівня доходів 

населення.  

Кредитування покупців житла підвищилося також і у 2017 році, а ще 

більше в 2018 році. Нове кредитування зосереджене у малій кількості банків, 

таким чином потібно знімати юридичні перешкоди для повернення на ринок 

великих банків з іноземним капіталом. Банкам варто консервативніше 

оцінювати достатність доходів позичальників та ставитися до ризиків під час 

визначення параметрів запропонованих кредитних угод.  

На іпотечному ринку України працюють близько 60 банків. Основними 

лідерами є «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «УкрСиббанк», 

«ПриватБанк» [4]. 

Регіональна структура іпотечного ринку відзначається великим рівнем 

концентрації, так як сконцентрованість є його характерною ознакою. Велика 

частка іпотечних кредитів припадає на регіони з високим розвитком ринку 

житла, та з високим рівнем промисловості, такі як: Київська обл. — 39 %, 

Одеська обл. — 12 %, Дніпопетровська обл. — 8 %, Харківська обл. — 5 % та 

інші — 36 %. 

Нині більшість банків пропонує плаваючу відсоткову ставку для 

іпотечного кредитування. При цьому величина кредитної ставки 

прикріпляється до вартості річного депозиту від населення у цьому банку. 

Таким чином, ці договори передбачають щорічний перегляд відсоткової ставки 

за іпотечним кредитом. Отже, що для активізації іпотеки рівень ставок потрібно 

знизити до 12—14 % річних у національній валюті. 

Сьогодні спостерігається відсутність великого попиту населення на 

кредити для придбання житла, адже вартість іпотеки все ще висока, не 

дивлячись на спроби банків знизити відсоткові ставки. Причиною високих 
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процентних ставок являється висока вартість довгострокових коштів для 

банків, а також закладені у вартість іпотечної угоди відповідні ризики. 

Банківські депозити є важливим джерелом фінансування іпотеки. Ціни і 

терміну розміщення вкладів залежать певні умови кредитування іпотеки. Через 

економічну невизначеність громадян та досить низькі депозитні ставки  за яких 

фактично не готові розміщувати кошти в банках, так як, не виключено, що ціни 

підростуть швидше, ніж це компенсує банківський вклад.  

В Україні великий попит на іпотечні кредити, кількість наданих 

іпотечних кредитів все ще невелика. Сьогодні банки фінансують операції з 

іпотечного кредитування в основному за рахунок депозитів фізичних осіб. Крім 

того, конкуренція спонукає час від часу підвищувати процентні ставки за 

вкладами. Все це збільшує процентні ризики і знижує ліквідність банку, а отже 

підвищується вартість вкладів, що не дає впевнено говорити про перспективи 

здешевлення іпотечних кредитів. 

У світі основним механізмом фінансування іпотечного кредитування є 

довгострокові кредитні ресурси, залучені ринком цінних паперів. Цей ринок 

активно інвестують інституційні інвестори, в основному накопичувальні 

пенсійні фонди, інвестиційні фонди, трастові компанії, страхові компанії тощо 

[6] 

На допомогу іпотечному кредитуванню населення приходить Державна 

іпотечна установа (ДІУ), яка визначає правила фінансування кредитів з точки 

зору термінів, авансів і ставок. Мінімальний початковий внесок по кредиту в 

рамках програми SMI становить 25 %. Мінімальний власний внесок 

позичальника становить 30—60 % від вартості квартири, яку набувають [2]. 

Отже, розвиток іпотечного кредитування розкриває як економічні 

проблеми ефективного використання фінансових ресурсів, так і соціальні 

завдання щодо залучення різних соціальних верств населення задля 

задоволення своїх житлових потреб; створює умови для зміцнення національної 

економіки і забезпечує її подальший розвиток.  

Банківське іпотечне кредитування має великий потенціал щодо 

забезпечення дійсно якісних змін в економіці України, так як воно вважається 

ефективною формою залучення довгострокових дешевих фінансових ресурсів 

для інвестування у розвиток реального сектора господарства. Не дивлячись  на 

нестабільну ситуацію, яка сталась на фінансовому ринку, іпотечне 

кредитування може скластись одним із найголовніших факторів покращення 

якості життя громадян та підвищення інвестиційної привабливості іпотечного 

ринку. 
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Банки є рушійною силою національної економіки, адже саме вони за 

допомогою фінансових інструментів здатні регулювати та впливати на 

стабільність економіки в країні. Тому проблема забезпечення фінансової 

стійкості банку виходить на передній план. 

Фінансова стійкість банку — це динамічна характеристика банку, яка 

визначає його здатність витримувати вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища та виконувати свої функції на протязі безперервного 

терміну дії. Фінансова стійкість банку — це складова характеристика 

фінансової стабільності, його надійності, показниками якої, у свою чергу, є 

капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість і ризик комерційного банку 

(рис. 1). 

Ліквідність надзвичайно важлива для банку, як складова фінансової 

стійкості. Кожен банк для забезпечення своєї стабільності має бути впевненим, 

що у будь-який момент зможе задовольнити потреби своїх кредиторів і 

позичальників. Для цього йому потрібно підтримувати відповідність між 

активними та пасивними статтями балансу, між строками повернення кредитів 

та строками закінчення депозитів [1]. Усі ці процеси включає управління 

ліквідністю банку. Стабільне функціонування та подальший розвиток банків 

залежить від здатності банку організувати ефективне управління ліквідністю 

[2]. Від управління ліквідністю залежить не лише спроможність банку 
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розраховуватись за своїми зобов’язаннями, але і задовольняти існуючий попит 

на ресурси для здійснення активних операцій. Крім того, дотримання 

встановлених вимог ліквідності є основним свідченням надійності установи 

банку, а, отже, і ділової репутації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основні показники фінансової стійкості банку 
Джерело: розроблено автором 

 

Ознайомившись з думками різних вчених, проаналізувавши основні 

підходи до визначення термінів ліквідність та ліквідність банку, приходимо до 

висновку, що найточніше сутність поняття управління ліквідністю банку можна 

визначити як діяльність банку із забезпечення такого розміщення коштів, щоб 

можна було у будь-який момент розрахуватися із зобов’язаннями (в короткий 

термін перетворити активи у грошові кошти). 

Окремі банки мають різні потреби у ліквідності. В одному і тому ж банку 

в різний час одна і та ж ліквідна позиція може бути достатньою або не 

достатньою — в залежності від потреб у коштах [3]. Тому цілком зрозуміло, що 

ліквідність, достатня для одного банку, може виявитися недостатньою для 

іншого. Визначити, чи достатня ліквідність банку, можна, лише на сонові 

аналізу низки факторів. 

Наразі українські банки трансформують власні аналітичні напрацювання 

відповідно до світових вимог, тому питання розроблення підходів до 

управління потребують особливої деталізації та комплексності. Процес 

управління ліквідності, як складової фінансової стійкості, має бути 

інтегрований у консолідовану систему банківського менеджменту [4]. 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ 
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Механізмом забезпечення ліквідності комерційних банків є встановлені 

державою вимоги до ліквідності, платоспроможності, структури капіталу. 

Кожен показник окремо не достатній для того, щоб однозначно стверджувати, 

що стан конкретного банку ліквідний. 

Для всіх банків ліквідність важлива задля компенсації передбачених і 

непередбачених коливань балансу, та задля забезпечення коштів під 

розширення. 

Потреби у ліквідності можуть бути задоволені шляхом маніпуляції із 

структурою активів через продажу або планове позбутття резерву тих активів, 

що швидко реалізуються (ліквідних). Багато банків, зокрема менших розмірів, 

переважно мають невеликий вплив на загальний розмір своїх зобов’язань. При 

фінансуванні попиту у кредитуванні торгівельної сфери такі банки 

покладаються на ліквідні активи. Ті банки, що покладаються виключно на 

управління активами, зосереджуються на коригуванні ціни та доступності 

кредитів, та на рівні ліквідних активів, що утримуються у відповідь на зміни у 

віддані клієнтами переваг щодо активів та зобов’язань.  

Сума ліквідних активів, якими повинен володіти банк, залежить від 

стабільності його депозитної структури та від потенціалу швидкого розширення 

позикового портфеля. Якість активів, або наскільки ліквідними є активи банку з 

точки зору як часу, так і витрат, є нагально важливою для управління активами. 

Ліквідні активи забезпечують і захист (страхування), і прибуток. Активи, що в 

нормальних умовах вважаться ліквідними, іноді нелегко ліквідувати. 

Наприклад, інвестиційні цінні папери можуть бути заставлені у відкриті фонди 

чи залучені до угод про зворотну купівлю, або можуть значно знецінитися 

внаслідок змін процентних ставок. Сезонні, циклічні або інші фактори та 

чинники часто можуть змушувати сукупні суми виданих кредитів та залучених 

депозитів рухатися в різних напрямках, призводячи до такого попиту на кредит, 

що перевищує наявні депозитні кошти. В якості альтернативи, потреби у 

ліквідності можуть бути задоволені за рахунок пасивних джерел — позичками 

Національного банку України, залученими депозитами (тобто брокерськими 

депозитами) та реалізацією цінних паперів за угодами про зворотну купівлю, 

що дозволить банку задовольнити кредитний попит свого ринкового сегменту. 

Рішення щодо того, використовувати чи ні джерела зобов’язань, повинне 

ґрунтуватися на всебічному аналізі сезонних, циклічних та інших факторів та 

чинників, та залучених витрат.  

Для планування ліквідності важливим є прогнозування майбутніх подій. 

Керівництву потрібно обмірковувати той вплив, який ці події можуть мати на 

потреби у фінансуванні. Якщо керівництво не обмірковує майбутні події та не 

планує відповідно стратегію фінансування банку, то банк буде керуватися під 

диктатом економіки, а не керівництва. Зміни економічного клімату впливають 

на всі банки, однак надійний фінансовий менеджмент може загасити негативні 

зміни та зробити наголос на позитивних. 

Отже, складовими фінансової стійкості є капітальна стійкість, ліквідність, 

прибутковість та ризик. Національний банк України, встановлюючи відповідні 

нормативи ліквідності, підтримує й стійкість банку. Це призводить до 
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зменшення накопичення вільних коштів банків, тобто банківські ресурси 

«працюють» в збільшенні прибутковості банків, а отже, зменшують ризик 

недоотримання доходів. Ще одним виявленням впливу управління ліквідністю 

на фінансову стійкість є збалансованість між сумами активів та пасивів банку, 

що підтримує капітальну стійкість банку, яка також є невід’ємною частиною 

стійкості банку. З цього можемо зробити висновок, що управління ліквідністю 

банку забезпечує підтримання на належному рівні усіх складових фінансової 

стійкості, а отже, є її невід’ємною частиною. 
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Остання світова фінансово-економічна криза, яка торкнулась та 

поставила під загрозу надійність та стійкість фінансової системи багатьох 

країн, стала приводом для переосмислення діючих механізмів фінансового 

регулювання. Криза вкотре продемонструвала ненадійність та 

непідготовленість світової фінансово-економічної системи виявляти та 

запобігати появу системних ризиків. Метою статті є дослідження третьої 

редакції рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, 

необхідності її впровадження в Україні, огляду практичних та теоретичних 

проблем її застосування. А також виявлення основних відмінностей Базеля ІІІ 

від попередньої редакції рекомендацій, розгляд його вимог та доцільності 

застосування в Україні. 

Починаючи з кінця 80-х років двадцятого століття, Базельським 

комітетом з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків 

розробляються та ініціюються норми та правила банківського регулювання. 

Перші рекомендації, щодо методології розрахунку показника достатності 

банківського капіталу на основі диференціації активів банку, з урахуванням їх 
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якості і ступеня властивого їм ризику, отримали назву Базель І. Відповідно до 

яких, капітал банку для регулятивних цілей повинен бути розподіленим за 

двома категоріями, капіталу першого та другого рівня. А що стосується активів 

банку для регулятивних цілей, то вони розподіляються на п’ять груп, в 

залежності від ступеня ризику. 

У 2004 році існуючий механізм розрахунку мінімального рівня 

достатності капіталу, ефективність якого вже відчули країни-члени 

Базельського комітету, був доповнений системою нагляду і взаємодій між 

банками і наглядовими органами, а також широкою системою розкриття 

інформації. Це була оновлена версія регулятивних вимог, яка отримала назву 

Базель ІІ [1]. 

Станом на початок 2006 року Базель ІІ був запроваджений у більшості 

світових банках. Однак, глобальна фінансова криза та банкрутство цілого ряду 

банків, що мали найвищі кредитні та інвестиційні рейтинги, наприклад 

найбільш відомим серед таких був Lehman Brothers, який 15 вересня 2008 року 

оголосив про своє банкрутство, змусило економістів та всю банківську 

спільноту переглянути існуючі критерії до стабільності банку зокрема та 

банківської системи в цілому [1]. Символічно, що через два роки після 

банкрутства Lehman Brothers, а саме 12 вересня 2010 року Базельський комітет 

з банківського нагляду затвердив глобальну реформу світового банківського 

сектора - Базель ІІІ. 

Основною метою введення цього Базеля є підвищення стійкості банків та 

захист прав споживачів банківських послуг. При цьому, він не скасовує 

попередні угоди по капіталу (Базель I і Базель II), а доповнює їх і спрямований 

на усунення недоліків існуючих стандартів регулювання. Нові стандарти 

спрямовані на регулювання банківської діяльності у країнах, які є членами 

Базельського комітету або офіційно проголосили про дотримання його вимог.  

Базель ІІІ висуває нові вимоги, до яких належать: 

− зміцнення капітальної бази, насамперед, збільшено капітал першого 

рівня з 4 до 6 %; 
− запровадження буферів капіталу: консервації (запасу) капіталу 

(0,625—2,5 %); контрциклічний буфер (0—2,5 %); буфер системного ризику 

(0—5 %); буфер системної важливості (1—3,5 %); 
− запровадження коефіцієнту левериджу [2].  

Розглянемо більш детально саме процес впровадження нових положень 

Базель ІІІ у практичну діяльність українських банків, тому що це  питання є 

досить невизначеним та неоднозначним. Адже в Україні законодавча база 

ґрунтується на положеннях Базель І, а українські банки лише досить недавно 

почали поступовий перехід на рекомендації Базеля ІІ. У багатьох банках 

створені департаменти та управління, які слідкують та контролюють 

відповідність рекомендаціям Базеля ІІ, деякі банки переклали цю функцію на 

департамент внутрішнього аудиту. І лише мала частина українських 

комерційних банків на даному етапі повністю задовольняє стандартам, які 

рекомендовані Базелем ІІ. 
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Впровадження Базеля ІІІ, як нової концепції банківського регулювання в 

Україні є важливою невід’ємною частиною того європейського та світового 

інтеграційного процесу, який Україна зараз провадить. За даними експертів 

банківська система повинна стати більш стійкою і стабільною за рахунок 

збільшення вільного капіталу банків: знизиться ймовірність банкрутств банків, 

покращиться здатність банків протистояти системним ризикам, чим самим 

спричинить стабільність у всій фінансовій системі України, адже левову частку 

в ній займає саме банківський сектор. 

Через це, головною задачею Національного банку України зараз є 

якнайшвидше визначитися з реформуванням банківської системи, з 

урахуванням вимог Базеля ІІІ, а також розробити найбільш адаптовану під 

українські банки систему переходу на міжнародні нормативи. Але зараз досить 

важко робити прогнози стосовно реформування банківської системи, адже той 

фінансово-економічний та політичний стан, в якому Україна зараз знаходиться 

є не досить задовільним та прийнятним. Деяка частина банківзараз знаходяться 

у стані ліквідації, серед них: ПАТ «Одеса-банк», ПАТ «Земельний банк», ПАТ 

«Інноваційно-промисловий банк», ПАТ «Банк Столиця» та інші [3]. 

В даний момент є низка питань, які потребують негайного вирішення, до 

них можна віднести і девальвацію національної валюти, і інфляцію, яка в 

Україні прискорюється значними темпами. Незважаючи на це, перші кроки до 

реформування банківської системи України робляться вже зараз. Так, у 

структурі Національного банку України було створено новий підрозділ, а саме 

департамент стратегії та реформування банківської системи. Головною метою 

формування нового структурного підрозділу є вдосконалення стратегічного 

планування діяльності Національного банку України, розвитку та 

реформування банківської системи держави, а також більш ефективного 

управління і контролю за виконанням стратегічних проектів у Національному 

банку. До функцій департаменту будуть відноситись розроблення і контроль за 

виконанням стратегічних планів розвитку Національного банку та банківської 

системи, моніторинг проектів регулятора, а також забезпечення комунікації з 

банками, банківськими асоціаціями та співробітництво з міжнародними 

організаціями. 

Також, саме зараз Національний банк разом з іноземними партнерами 

працює над Концепцією реформи банківської системи України до 2020 року, 

окремими заходами якої є підвищення вимог до капіталу банків, що досить 

тісно перетинається з вимога Базеля ІІІ. Національний банк також виділить 

групу системно важливих банків, вимоги до яких будуть більш суворими. Але 

такі банки будуть мати право на першочергову підтримку [4]. 

Ще одним каталізатором у впровадженні Базеля ІІІ в Україні є 

ратифікація економічної частини угоди асоціації з європейським союзом. А це 

означає, що після того, як угода вступить в силу, Україні потрібно буде 

орієнтуватись та запроваджувати ті нормативи банківського регулювання, які 

впроваджуються та діють у країнах європейського союзу, а саме норми 

рекомендовані Базелем ІІІ. 
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Отже, підсумовуючи вищезгадане, можна сказати, що необхідність 

впровадження Базеля ІІІ в Україні існує, адже це на даний момент єдині норми, 

виконання та дотримання яких, теоретично, зможе зберегти фінансову систему 

та й країну в цілому від фінансової кризи, завдяки контрциклічному буферу, 

формування якого і покликано на стримування економіки у випадках, так 

званого, перегріву, також, це збільшення нормативів достатності банківського 

капіталу різного рівня. Ці та інші ініціативи та нововведення повинні захистити 

українську банківську та фінансову систему від різного роду потрясінь. Для 

цього необхідно приділити увагу законодавчо-нормативній базі, що регулює 

банківську діяльність в Україні, підготувати необхідні зміни та поправки; 

залучити міжнародних експертів з даного питання та можливо, запозичити 

досвід розвинених європейських країн. Також не треба забувати про те, що в 

даному питанні необхідна послідовність дій,адже занадто різкі зміни можуть 

лише погіршити ситуацію. 
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У процесі діяльності банки використовують не лише власні, а й залучені 

кошти в умовах різної строковості, валюти та ціни. Якість сформованих 

ресурсів впливає на результат роботи банку і, зокрема, на процес надання 

кредитів. Тому важливим моментом є формування такої ресурсної бази, яка б 

дозволила ефективно її використовувати на умовах оптимального рівня ризику. 

Джерелами формування ресурсів банків є акумуляція грошових коштів 

юридичних та фізичних осіб, а також створення власного капіталу. Причому до 

80 % від загального обсягу ресурсів складають залучені кошти [1]. 
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Розглядаючи динаміку та структуру ресурсів, які формують банки для 

використання їх в процесі своєї діяльності, в тому числі і для кредитування, 

можна бачити щорічне зростання обсягів (рис. 1).  

Зокрема спостерігається позитивна тенденція до збільшення коштів 

фізичних та юридичних осіб у банків, проте зменшується частка інших 

залучених коштів. Це пов’язано зі складною політичною та економічною 

ситуацією в країни, через що досить складно знайти нове джерело залучення 

коштів. Найбільшу питому вагу у структурі залучених коштів становлять 

депозити фізичних осіб. Ці кошти збільшується з кожним роком, за рахунок 

чого банки становляться залежними від депозитів, які, у свою чергу, є досить 

нестійкими до різного роду коливань політичної, економічної чи соціальної 

ситуації, що є дуже актуальним для нашої країни в сучасний стан. 

 

 

Рис. 1. Структура і динаміка залучених та власних коштів банків України 

млн грн станом на початок 2016—2019 рр. 
Джерело: [2]. 

 

Між депозитами і кредитами існує пряма залежність, а отже і вплив 

сформованих депозитів на кредитні кошти буде максимальним. Слабка система 

формування депозитів спричиняє такі проблеми у кредитуванні банків, як: 

–  відсутність довгострокового кредитування реального сектору 

економіки; 

–  більша залежність кредитної політики банків від залучених 

ресурсів; 

–  нерівномірний попит і пропозиція кредитних грошей. 

–  відмова банків від кредитування реального сектору економіки [3]. 

Таким чином, характеризуючи структуру ресурсів банків, можна 

зазначити, що основну їх частку складають депозити фізичних та юридичних 

осіб. Структура і кількість джерел формування протягом останніх років 

залишається без змін, в динаміці спостерігається позитивна тенденція. 

Однак, не дивлячись на зменшення кількості банків в Україні, показник 

власного капіталу росте. Це пов’язано із заходами банків по дотриманню 

встановлених нормативів та підтримання їх фінансової стійкості на 

необхідному рівні. Складна економічна ситуація спричинила недовіру 
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населення до банків. Фонд гарантування вкладів також не в повному обсязі 

виконує свої завдання.  

Ситуації також сприяють нестабільні та незначні доходи громадян і 

суб'єктів господарювання, скорочення обсягів інвестування, одноманітні 

банківські продукти та послуги, висока конкуренція на ринку банківських 

ресурсів і їх висока вартість, а також високий рівень тіньової економіки в 

країні. 

Проте, не дивлячись на все це, існують потенційні можливості до значного 

підвищення ресурсної бази банків, але без втручання держави, банки не в змозі 

самостійно їх використати. Оскільки банки вичерпали свій вплив на джерела 

зазначених ресурсів і не можуть їх залучати лише на основі традиційних 

заходів. 
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Domuz Olena. NON — TYPICAL EMPLOYMENT FORMS IN BANKING SECTOR OF 

UKRAINE. This research consists of a general analysis of non — typical employment in banking 

sector of Ukraine. The investigation gives information why it happens.  

 

Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення, у тому числі у 

банківському секторі, належать до соціально-економічних параметрів, що 

визначальним чином впливають на суспільний розвиток і 

конкурентоспроможність національної економіки.  Фінансова криза 2008, 2014 

років суттєво вплинула на економічну ситуацію в України, зокрема на стан 

банківського сектору, у тому числі на зайнятість у цьому секторі. 

Націоналізація окремих банків та виведення низки приватних банків з ринку 

призвела до значного підвищення концентрації банківського сектору за всіма 

ключовими показниками (загальними активами, чистими активами, 

депозитами), а також до суттєвої зміни структури українського банківського 

сектору, в якій позиції державних банків значно посилено. Зменшилась 

кількість структурних одиниць банків, дані наведено у табл. 1. 
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За результатом найглибшої в історії незалежної України банківської 

кризи  кількість банківських працівників скоротилася майже вдвічі — з 246,6 

тис. осіб на початку 2014 року до 133,1 тис. працівників на кінець 2018 року. 

Головним чином — за рахунок скорочення чисельності персоналу в банках з 

приватним капіталом [2]. 

Таблиця 1 

Динаміка чисельності банків в Україні  

Кількість банків в Україні з 2008 по 2018 рр. 

Дата 
Кількість 

діючих банків 

З них з 

іноземним 

капіталом 

У т.ч. зі 100 % 

інозенмним капіталом 

Кількість стр-них 

підрозділів банків 

на 1.01.2008 175 47 17 21 089 

на 1.01.2009 184 53 17 22 974 

на 1.01.2010 182 51 18 20 777 

на 1.01.2011 176 55 20 19 449 

на 1.01.2012 176 53 22 20 257 

на 1.01.2013 176 53 22 19 632 

на 1.01.2014 180 49 19 19 290 

на 1.01.2015 163 51 19 15 082 

на 1.01.2016 117 41 17 11 871 

на 1.01.2017 96 38 17 10 316 

на 1.01.2018 82 38 18 9 489 

на 1.01.2019 77 37 23 8 509 

Джерело: [1, 2]. 

 

До кризи 2014 року банки застосовували, переважно, типову зайнятість, 
тобто організаційно оформлену у формі безстрокового трудового договору 
зайнятість за наймом у режимі нормальної тривалості робочого дня під 
безпосереднім керівництвом роботодавця (банку) чи уповноважених ним осіб. 

На сьогоднішній день з метою скорочення витрат на утримання 

персоналу банки почали використовувати нетипові форми зайнятості — різні 

форми дистанційної роботи. Щодо класифікації дистанційної роботи 

застосуємо класифікацію О. Гулевич [3, с. 226], що враховує такі аспекти, як 

використання телекомунікаційних технологій і типи робочих місць. За її 

класифікацією є такі види дистанційної роботи:  

- дистанційна зайнятість, що розподілена на роботу вдома й роботу в 

офісі: робота, яку виконує переважно висококваліфікований персонал, що має 

довіру роботодавця. На роботу вдома відведена більша частина часу (в банках 

це, переважно, працівники підрозділу IT); 

- надомна робота — сукупність одноманітних операцій, які не 

потребують високої кваліфікації їх виконавця (підготовка відправлень 

клієнтам); 

- позаштатна дистанційна робота — надомна робота, яку здійснюють 

позаштатні працівники на підставі договору з роботодавцем (функції збору 

простроченої заборгованості); 

- мобільна дистанційна робота — робота, яка передбачає застосування 

нових видів технологій. Працівники контактують з клієнтами за допомогою 
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комп’ютерної техніки та надають їм потрібні послуги (мобільні агенти — 

продавці банківських продуктів, оператори гарячих ліній); 

- робота на спеціальних робочих місцях — роботодавцем створюються 

спеціальні приміщення, забезпечені телекомунікаційним зв’язком. 

Передбачається робота в колективі (програміст, дизайнер, маркетолог у банку). 

З урахуванням динамічного розвитку глобальних і локальних 

корпоративних комп’ютерних мереж зникає необхідність у зосередженні в 

одному місці людей та процесів [4, с. 140] — це стосується будь-яких галузей 

економіки України і, у тому числі, банківського сектору. З урахуванням 

специфіки організації роботи банківського сектору щодо збереження 

банківської таємниці і комерційної таємниці є певні вимоги щодо організації 

дистанційної роботи, проте банківській сектор активно використовує нетипові 

форми зайнятості. 
Список використаних джерел: 

1. https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/2. 

2. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593. 
3. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку 

інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 2. — С. 10—15. 

4. Красноруцька Л. Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці 

України / Л. Красноруцька // Підприємство, господарство і право. — 2018. — № 12. — С. 

139—142. 

 

 

УДК 336.71(477) 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Костянтин Затворницький 

Науковий керівник: 

Карчева Г. Т., д.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

В умовах зростаючої глобалізації банки стикаються з жорстокою 

конкуренцією. Нова реальність у банківській справі така, що комерційні банки 

діють у великій розширеній сфері фінансових послуг, а не в більш вузькій 

діяльності, що раніше традиційно сприймалася як сфера чисто банківських 

операцій. Майже всі банківські установи перетворюються в складні 

універсальні організації: розширюється перелік послуг, з’являються нові 

фінансові інструменти і схеми кредитування, створюються різні дочірні 

компанії і фірми. Банки, особливо великі, все більше займаються 

небанківськими видами діяльності, такі як страхування, операції з цінними 

паперами та нерухомістю. У цьому випадку існує необхідність забезпечення 

стабільного розвитку і конкурентоспроможності банків як ключових 

компонентів національних фінансово-економічних систем. Разом з тим, 

важливим аспектом процесів  глобалізації є створення належних умов для 

ефективної інтеграції України в Європейський економічний простір, що 
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передбачає всебічний розвиток фінансової системи країни, зокрема, 

реформування банківської системи, посилення її міжнародної 

конкурентоспроможності. 

З огляду на зазначене, метою дослідження є визначення шляхів 

підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах 

євроінтеграційних процесів. 

Для того щоб говорити про конкурентоспроможність банків, необхідно 

визначитися з поняттям конкуренції. Слово «сoncurrentia» в перекладі з 

латинської означає «змагання, суперництво». Як економічна категорія 

конкуренція — це боротьба між товаровиробниками за найбільш вигідні умови 

виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків. 

Банківська конкуренція — це економічний процес взаємодії і суперництва 

банківських установ і інших учасників фінансового ринку, в процесі якого вони 

прагнуть забезпечити собі міцне становище на ринку банківських послуг з 

метою максимально повного задоволення різноманітних потреб клієнтів і 

отримання максимального прибутку [1]. Так як за своєю суттю банківські 

послуги не мають конкурентоспроможних, небанківських замінників, — це 

підвищує привабливість банківської сфери для підприємництва і є фактором 

росту в ній конкурентних відносин.  

На сучасному етапі розвитку економіки України інтереси вітчизняних 

представників банківської системи та іноземних банків не завжди співпадають. 

У країнах ЄС банки сконцентровані на вирішенні проблем з припиненням 

фінансування закордонних філій та дочірніх банків, виведення коштів з менш 

розвинутих країн. Тоді як першочерговим завданням функціонування банків в  

Україні є не лише збереження стабільності, а й розширення кредитування 

реального сектору економіки [2, c. 151]. У зв’язку з цим, до ризиків, пов’язаних 

з євроінтеграцією банківської системи України, слід віднести: посилення 

конкуренції на ринку банківських послуг; наростання валютних дисбалансів у 

структурі активів і пасивів банків; збільшення розриву між рівнем розвитку 

фінансового і реального секторів економіки, розбалансування сукупного 

попиту та пропозиції; здійснення банками з іноземним капіталом кредитної 

політики, яка не завжди відповідає національним інтересам стратегічного 

розвитку України; збільшення зовнішньої залежності банківської системи та 

каналів впливу нестабільності на міжнародних фінансових ринках на ринок 

банківських послуг України; посилення циклічності розвитку фінансової 

системи, що вимагатиме застосування потужних антициклічних заходів 

банківського регулювання, жорсткішого контролю за рухом капіталу, валютним 

ринком, макроекономічними фінансовими показниками.  

Варто зауважити, що сьогодні експерти також наголошують на наявності 

очевидних дестабілізуючих чинників у банківській сфері самої єврозони. 

Зокрема, серйозне занепокоєння викликає життєздатність нинішньої 

банківської системи єврозони, яка страждає від структурно зумовленої низької 

рентабельності та значних обсягів проблемних кредитів. Наприклад, італійські 

банки мають більше ніж €300 млрд таких кредитів, або майже 1/5 усіх кредитів, 

виданих у цій країні. Характерно, що німецька економіка — найбільша та 
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найсильніша в єврозоні — також бореться з банківською кризою: наприклад, 

найбільший банк країни — Deutsche Bank AG — був визначений МВФ у 2016 р. 

як найнебезпечніший банк у світі, який є джерелом системного ризику для 

світової фінансової системи [3, c. 75].  

У 2018 році Україна посіла 83-є місце у Рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) — комплексного 

економічного дослідження, що розраховується за методикою Всесвітнього 

економічного форуму [4]. Аналіз та інтерпретація результатів рейтингу в 2018 

році були утруднені через кардинальну зміну методології розрахунку індексу 

глобальної конкурентоспроможності (ІГК), яку застосовували з невеликими 

модифікаціями останні 12 років. Оновлення методології в 2018 р., на думку 

WEF, повинно допомогти країнам краще врахувати чинники 

конкурентоспроможності в умовах близької 4-ї індустріальної революції. В 

рамках нової методології фактори (драйвери) глобальної 

конкурентоспроможності згруповані в 4 рівні: 

- створення сприятливих умов («Інститути», «Інфраструктура», 

«Впровадження ІКТ», «Макро-стабільність»); 

- людський капітал («Здоров’я», «Навички»); 

- ринки («Ринок товарів», «Ринок праці», «Фінансова система», «Розмір 

ринку»); 

- інноваційна еко-система  («Динаміка бізнесу», «Здатність до інновацій»). 

По фінансовій системі Україна зайняла аж 117 місце. Основні індекси 

групи включають якість кредитних портфелів (136 місце), стабільність банків 

(135 місце), фінансування малого і середнього бізнесу (118 місце), доступність 

венчурного капіталу (92 місце) та «кредитний розрив» (4 місце, поділене із 

іншими 97 економіками). За капіталізацію ринку до ВВП і страховими 

преміями до ВВП Україна посіла 77 та 76 місця відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг конкурентоспроможності фінансової системи України 

Складові 
Кількість балів 

(макс. 100 ) 

Позиція країни в 

рейтингу 

Внутрішній кредит приватному сектору 62,9 56 

Фінансування малого і середнього бізнесу 34,9 118 

Доступність венчурного капіталу 28,1 92 

Ринкова капіталізація 20,3 77 

Страхова премія 25,7 76 

Стабільність банків 30 135 

Непрацюючі кредити 39,5 136 

Кредитний розрив 100 4 

Коефіцієнт регулятивного капіталу банків 96,8 84 

Джерело: складено за даними World Economic Forum [4]. 

 

В Україні показник так званого кредитного розриву, який вважається 

Банком міжнародних розрахунків одним з найбільш надійних індикаторів 

майбутніх банківських криз, досяг рекордних показників. «Кредитний розрив» 

являє собою різницю між відношенням кредиту до ВВП і середнім показником 
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цього співвідношення за минулі періоди. У разі якщо цей показник перевищує 

10 %, то, за оцінкою БМР, банківська система країни може зіткнутися з кризою 

в будь-який момент протягом найближчих трьох років [5, c. 101]. 

Аналіз конкурентних позицій України засвідчує досить низький її 

рейтинг у світовому економічному середовищі, що не відповідає наявним 

ресурсам та потенційним конкурентним можливостям країни.  

Отже, для України кардинальні зміни в системі європейської інтеграції є 

одночасно і новими можливостями, і новими викликами. В умовах фінансової 

глобалізації в Україні вкрай потрібно створити фінансовий ринок, що буде 

основним механізмом перетворення нагромаджень в інвестиції, перерозподілу 

капіталу й забезпечення прозорості фінансових потоків. Також слід зазначити, 

що оскільки наша країна підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, яка передбачає 

створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, необхідно врахувати 

європейський досвід і невідкладно розпочати роботу над реформуванням 

власної фінансової та банківської системи, поступової адаптації національного 

законодавства у цій сфері до європейського.  
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Головною зброєю у боротьбі з картковим шахрайством є ліквідація 

фінансової безграмотності користувачів банківських карток та мобільних 
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додатків. Користувачі повинні бути обережними, щоб не розкривати особисту 

інформацію та дані платіжної картки. Шахрайство з використанням 

пластикових карток викликає велику зацікавленість сьогодні, оскільки 

пластикові картки стають все більш популярними серед населення України. 

На даний час зберігаються  позитивні тренди розвитку безготівкових 

операцій та безконтактної платіжної інфраструктури. Станом на 1 січня 2019 

року українські банки емітували майже 59,4 млн платіжних карток. Водночас 

62,2 % від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, 

кількість яких за рік збільшилась на 6,0 % і на початок 2019 року становила 

36,9 млн шт [1]. 

Враховуючи факт, що, як правило, на одну особу випущено 2 платіжні 

картки, то можна зробити висновок, що практично кожен другий громадянин 

України є власником платіжної картки. Найчастіше портрет сучасного 

активного власника платіжної картки передбачає певну фінансову обізнаність, 

але, на жаль, це ніяк не означає, що клієнти дотримуються елементарних 

правил безпеки для мінімізації шахрайства з карткою. Упродовж минулого року 

українські банки зафіксували 77,6 тис. випадків шахрайства з картками (у 2017 

році їх було 95 тис.). Загальну суму збитку Національний банк України оцінив в 

163,7 млн грн.  

Якщо говорити про види шахрайства, то слід виділити такі: скіммінг і 

фішинг. 

Скіммінг — процес компрометації даних платіжної картки, копіювання 

необхідної інформації (номер платіжної картки, CVV2/CVC2-код) для 

розрахунку в Інтернеті. При скіммінгу зустрічаються випадки виготовлення 

дубліката платіжної картки. Розмістивши пристрій для зчитування інформації в 

кардрідері банкомату, у шахраїв є можливість зчитати дані магнітної смуги, і, 

дізнавшись пін-код шляхом установки міні-камери або накладної клавіатури, 

зловмисники можуть виготовити дублікат картки і провести зняття готівки в 

будь-якому банкоматі [2]. 

Фішинг — розповсюджений вид інтернет-шахрайства, який передбачає 

розсилку повідомлень на e-mail про значний виграш, при цьому для його 

отримання необхідно вказати номер і CVV2/CVC2 код картки. Зрозуміло, що 

ніякого виграшу людина, яка вказала дані, не отримає, а навпаки стане жертвою 

шахраїв. Також при фішингу практикується створення сайту, який зовні схожий 

на знайомий і давно перевірений ресурс, через який держатель проводить 

розрахунки карткою. Саме на таких сайтах відбувається викрадання реквізитів 

платіжних карток [2].  

Також, дані платіжної картки можуть стати доступні шахраям в разі 

зараження вашого персонально комп’ютера, телефону або ін. пристрою, з якого 

ви робите оплату, вірусом. Вірус копіює всі дані в момент введення реквізитів. 

Ці дані пересилаються шахраєві, який використовує їх у своїх цілях. Для 

захисту від вірусів слід встановити на своєму пристрої актуальне антивірусне 

ПЗ і фаєрвол, своєчасно оновлюючи його. 

Оплату слід проводити тільки на тих веб-сайтах, які також захищені від 

зовнішніх загроз. Сторінка для оплати повинна мати захищене з’єднання, тобто 
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адреса повинна починатися з https. Найкраще завести для інтернет платежів 

окрему картку і встановити на неї мінімальний ліміт на проведення операцій. 

На сьогоднішній день шахраї дуже активно використовують такий 

простий спосіб отримання даних по картці, як прямий дзвінок клієнту. Шахраї, 

представляючись співробітниками банку, правоохоронних органів, органів 

опіки, НБУ або навіть СБУ, входять до вас в довіру або використовують 

психологічний тиск, і в результаті випитують реквізити картки і ваші 

персональні дані. Причини того можуть бути абсолютно різними, наприклад, 

вам можуть сказати, що створюється єдиний реєстр всіх банківських карт, що є 

підозра, що операції по картці пов’язані з шахрайством, або ваша картка 

потрапила в список карток на анулювання. Шахраї також можуть змусити вас 

провести операцію з переказу коштів зі своєї картки на їхній рахунок, 

розповідаючи, що це необхідно для верифікації вашої картки і зняття всіх 

підозр. Тому, ніколи не називайте в телефонному режимі термін дії картки, 

CVV-2 код або PIN-код і не диктуйте нікому коди з СМС повідомлень.  

У першому півріччі 2018 року на один мільйон гривень видаткових 

операцій з використанням платіжних карток 64 гривні припадало на незаконні 

операції, тоді як у 2017 році ця сума становила 77 гривень, у 2016 році — 

майже 110 гривень. 

За оцінками НБУ, найбільша кількість шахрайських операцій з 

платіжними картками минулого року проводилося в мережі Інтернет із 

застосуванням методів соціальної інженерії, коли зловмисники з’ясовують 

персональні дані у власників карт або спонукають їх до переказу коштів на 

користь шахраїв. Найбезпечнішим способом використання платіжних карток на 

сьогодні в НБУ назвали операції в торговій мережі. 

Щоб убезпечити себе від махінацій з платіжними картками слід 

дотримуватися елементарних правил. При оплаті чека в ресторані або барі 

необхідно запитувати переносний платіжний термінал, за допомогою якого 

існує можливість проводити розрахунок в присутності клієнта. У разі 

відсутності даної можливості рекомендується не втрачати з поля зору 

(наприклад, пройти разом з офіціантом для проведення транзакції) для того, 

щоб уникнути можливої компрометації картки. Будь-яким зручним методом 

(переписати в блокнот/телефон, сфотографувати) зберегти CVV2-код окремо 

від платіжної картки і відповідно зафарбувати маркером код на картці. Проста 

дія в змозі уберегти клієнта від додаткових шахрайських ризиків. При 

користуванні банкоматами бажано перевіряти їх зовнішній вигляд на предмет 

наявності сторонніх пристроїв (накладна клавіатура, відсутність предметів в 

кардрідері). Підключення до SMS-банкінгу. Послуга доступна для кожного 

клієнта та істотно допомагає мінімізувати шахрайські операції з картою, і в той 

же час дозволяє відстежити рух коштів на картковому рахунку. При 

використанні картки для оплати в Інтернеті важливо звертати увагу на сам сайт. 

Якщо на сайті присутня сертифікація платіжних систем: «verified by VISA» або 

«MasterCard 3d secure», а початок ресурсу починається на https — такому сайту 

можна довіряти і, відповідно, оплата на ньому буде безпечна».  
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Головною зброєю боротьби з картковими шахраями банкіри вважають 

ліквідацію безграмотності користувачів банківських карт і мобільних додатків. 

Саме просвітницька місія фінансових фахівців (на тлі, щоправда, розвитку 

комп’ютерних технологій) дала змогу досягти нинішніх успіхів. Банкіри не 

стомлюються нагадувати, що користувачі платіжних карт мають бути обачні й 

не розголошувати особисту інформацію та реквізити платіжних карт (термін дії, 

код CVС2/CVV2, ПІН-код), а також пароль для входу у веб-банкінг, одноразові 

паролі для проведення платежів тощо (представники банків ніколи не 

запитують цю інформацію).  

Отож, варто підсумувати, що більшість шахрайських прийомів з картами 

ґрунтуються саме на незнанні їхніми власниками принципів функціонування 

карткових рахунків і, як наслідок, їх невпевненості й розгубленості при 

спілкуванні з шахраями. Тому, хоч як дивно це для багатьох звучить, діяти 

треба за принципом: «Що активніше користуватися картою, то менше шансів 

стати жертвою аферистів». 
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Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, стані 

тривалого суспільно-політичного напруження та невизначеностей серед 

економічних агентів щодо подальшого їх розвитку. Головним фактором 

стимулювання економічного розвитку країни є забезпечення господарюючих 

суб’єктів необхідними фінансовими ресурсами. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української 

економіки відіграють іноземні інвестиції. Світова практика свідчить, що 

іноземні інвестиції сприяють процесу модернізації країн з перехідною 

економікою та їх включенню у загальносвітову економічну систему. Водночас, 

використання іноземних інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, 

таких як експлуатація сировинних ресурсів та забруднення навколишнього 

природного середовища, підвищення рівня залежності країни від іноземного 

капіталу, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
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товаровиробників, трансфер капіталу за кордон. Щодо факторів, які впливають 

на залучення іноземних капіталовкладень, то їх умовно можна поділити на дві 

групи: перша група — позитивні фактори, друга — негативні. Можна виділити 

основні позитивні аспекти залучення іноземних інвестицій:стабілізація 

господарського та фінансового становища;активізація підприємницької 

діяльності;модернізація, наслідком якої є збільшення й розширення експорту, 

формування конкурентного середовища, позитивний вплив на платіжний 

баланс. Іншими позитивними факторами, за власним баченням, є сприятливі 

природні умови та вигідне географічне розташування України; нерозвинена 

виробнича і соціальна інфраструктури, що дають змогу розвивати нові галузі; 

низький рівень конкуренції в країні, що забезпечить вихід продукції 

підприємства на національний ринок; високий рівень кваліфікації робочої сили, 

яка уможливлює здійснення інвестиційних проектів. 

Перешкодами для залучення інвестицій в Україну є політична і 

законодавча нестабільність, негативний міжнародний рейтинг України, 

відсутність державних гарантій для іноземних інвестицій, що могли б 

захистити в суді, погано розвинутий внутрішній фінансовий ринок [1].  

Іноземні інвестиції не є засобом розв`язання економічних проблем для 

країни-одержувача. Залучення іноземного капіталу — неоднозначний процес, 

оскільки світова економіка — це система суперечливих економічних інтересів. 

Формою їх прояву є розбіжності між національними інтересами країн, тобто 

реципієнтів капіталу та інтересами безпосередніх інвесторів [2]. 

Також істотними проблемами залучення інвестицій є приховане 

безробіття, неможливість виконання державою своїх обов’язків щодо 

соціального захисту громадян, відсутність ефективних процедур банкрутства, 

захисту прав власників, високий рівень злочинності, слабка дисципліна 

виконання законодавчих актів. 

Національна інвестиційна політика передбачає заходи, які покликані 

захистити національну економіку від деструктивних дій іноземних інвесторів, в 

основному,не суперечити принципу повного та всебічного захисту державного 

суверенітету та визначених національних економічних інтересів. 

На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 

державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії 

діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації 

державно-приватного партнерства в Україні. 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 [3]. 

У зв’язку з різними економічно-політичними причинами основним 

інвестором України, є ЄС, враховуючи те що ЄС надає нашій державі 

Величезні транші, не дивно, що Європа зацікавлена у інвестуванні України, з 

метою якомога швидкого повернення коштів (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України 

(млн дол. США) 

Станом на  Усього 

У тому числі з Питома вага 

інвестицій країн ЄС 

(%) 
країн ЄС 

інших країн 

світу 

01.01.2011 38 992,9 31 538,4 7 454,5 80,9 

01.01.2012 45 370,0 36 969,1 8 400,9 81,5 

01.01.2013 48 197,6 39 268,9 8 928,7 81,5 

01.01.2014 51 705,3 41 132,3 10 573,0 79,5 

01.01.2015 53 704,0 41 032,8 12 671,2 76,4 

01.01.2016 40 725,4 31 046,9 9 678,5 76,2 

01.01.2017 36 154,5 26 405,6 9 748,9 73,0 

01.01.2018 37 655,5 26 099,2 11 556,3 69,3 

Джерело: складено за даними [4]. 

 

Як бачимо найбільша питома вага інвестицій в Україну з країн ЄС була в 

2011 та 2012 роках 81,5 %. В наступні роки обсяг падає, але залишається 

достатньо таки високим. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний 

капітал нерезидентів) за січень-вересень 2018 року зріс на 367,2 мільйона 

доларів, або на 1,2 %, — до 31,974 мільярда доларів на 1 жовтня. Як 

повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за цей період 

надійшло 1,710 мільярда доларів нових інвестицій, але при цьому вибуло 

491,5 мільйона доларів, а негативна переоцінка склала 851,7 мільйона доларів. 

Згідно з наведеними даними, найбільший приріст інвестицій — з Німеччини 

(141,8 мільйона доларів), Великобританії (103,5 мільйона доларів), Нідерландів 

(57,7 мільйона доларів), Польщі (41,5 мільйона доларів), Угорщини 

(33,7 мільйона доларів). Найбільший обсяг надійшли інвестицій спрямовано у 

промисловість (145,2 мільйона доларів), фінансову та страхову діяльність 

(125,1 мільйона доларів), інформацію і телекомунікації (90,8 мільйона доларів). 

За оцінками Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку 

України за 2017 рік становили 1,871 мільярда доларів, у тому числі найбільший 

обсяг інвестицій надійшов з Кіпру. Національний банк оцінив приплив прямих 

іноземних інвестицій в економіку України у 2017 році в 2,307 мільярда доларів, 

у тому числі без урахування операцій конвертації банками боргу до статутного 

капіталу — в 1,8 мільярда доларів [5]. 

Отже, основне завдання іноземних інвестицій полягає не тільки в 

забезпеченні додаткових фінансових вкладень в економіку, але і в задоволенні 

потреби країни в нових прогресивних методах праці і засобах виробництва. 

Інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та 

дозволяють вирішувати соціальні та економічні проблеми посткризового 

періоду. Звичайно, певну роль в його забезпеченні відіграє ефективність 

використання наявних ресурсів. Водночас, підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів як джерела зростання у тривалому періоді часу 
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є обмеженим. Україні необхідно подолати серйозні перешкоди на шляху до 

розбудови ефективної системи залучення та державного регулювання 

інвестиційної діяльності, насамперед, усунути недоліки в імплементації законів, 

запобігати затримці та непрозорості у поверненні ПДВ, налагодити 

справедливу роботу судової системи, подолати корупцію на всіх рівнях, 

підвищити  рівень захисту прав власності і т. д. 
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З моменту здобуття незалежності уряд України неодноразово оголошував 

розвиток малого підприємництва як один з пріоритетів становлення економіки. 

Але результати 27 років незалежності можна зробити висновок що дане 

питання залишається нерозглянутим, а підприємці без підтримки на рівні 

держави. Як результат мале підприємництво займає маленьку частину 

дохідності бюджету України, на відміну від європейських країн де близько 

50 % населення само зайняті або працюють на приватних підприємців. 

Підвищення конкурентного середовища на ринку України стимулює малих 

підприємців до розвитку та вдосконалення, а це у свою чергу призводить до 

збільшення потреби в залученні додаткових ресурсів та капіталу за рахунок 

банківського мікрокредитування задля отримання у коротко чи довгостроковій 

перспективі фінансові прибутки. 

Метою статті є дослідження основних проблем та перспектив розвитку 

системи банківського мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва в 

Україні. 
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Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової 

економіки та первинною початковою формою ринкового господарювання у 

вигляді дрібнотоварного виробництва. У господарському кодексі України 

викладено визначення суб’єктів малого підприємництва як фізичних осіб, що 

зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — 

підприємці, або юридичних осіб — суб’єктів господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності у яких середня кількість 

працівників за звітний період що складає календарний рік не перевищує 50 осіб 

та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України [1]. 

Щороку з розвитком ринкових відносин в Україні збільшується кількість 

суб’єктів господарювання, зайнятих в середньому та малому бізнесі. Однією з 

головних проблем функціонування суб’єктів малого бізнесу є недостатній обсяг 

власних фінансових ресурсів на початкових етапах розвитку. Частина малих 

підприємств опиняється в кризовому стані уже в перший рік своєї діяльності. За 

даними Держкомстату на 1 січня 2018 року в Україні зареєстровано 

322920 юридичних осіб та 1466486 фізичних осіб підприємців суб’єктів малого 

підприємництва, а на 1 січня 2017 — 291154 юридичних осіб та 1558880 

фізичних осіб підприємців [2]. 

Успішний розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від 

його забезпеченості як довгостроковим та і короткостроковими фінансовими 

ресурсами. Серед основних джерел фінансових ресурсів малого підприємства 

банківські кредити за статистикою посідають третє місце після доходів від 

діяльності та особистих коштів засновників. Через що частка банківського 

кредиту в Україні складає менше, ніж 20 %. У країнах Європейського Союзу 

мале підприємництво майже на 60 % фінансується за рахунок 

мікрокредитування.  

Проаналізувавши пропозиції щодо кредитування різних банків України 

можна визначити що ставки за кредитами малому підприємництву стартують 

від 18,5 % річних на більшість видів кредитів. Для вітчизняного малого 

підприємництва такі кредити й досі залишаються дорогими. В розвинених 

країнах, ці ставки суттєво відрізняються і коливаються від 0,1 % до 4 % річних 

(Японія — 0,1 %, США — 2,75 %, Канада — 2 %, Велика Британія — 2 %) [3]. Це 

значно сприяє розвитку малих та середніх підприємств, створюючи позитивний 

імідж країни та забезпечуючи ефективність ринкової економіки. 

Для кредитування суб’єктів малого підприємництва банки пропонують 

такі продукти як : овердрафт, кредитна лінія, кредит на поповнення обігових 

коштів, на закупівлю товару. 

Малі підприємства переважно кредитуються з метою або поповнити 

оборотні кошти, або придбати нові чи відремонтувати наявні основні засоби — 

обладнання, транспорт, нерухомість. Більшість кредитів для поповнення 

обігових коштів видаються на короткі терміни — рік-півтора, а кредити на 

основні засоби залежно від банку видаються на три-десять років. Також широко 

поширене рефінансування чи перекредитування в іншому банку. 
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Задля можливості оформлення кредиту підприємець зобов’язаний надати 

повну інформацію щодо свого фінансового стану — фінансову звітність за 

кілька останніх звітних періоди, довідки про всіх поточних рахунках, існуючих 

кредитах, а також статутні документи, бізнес-план або економічне 

обґрунтування використання позикових коштів та ін. Адже при наданні будь 

якого кредиту підприємцю банк зобов’язаний отримати відповідь на питання 

про його платоспроможність, тобто про готовність повертати позикові кошти в 

повному обсязі у строк встановлений договором. Велика кількість документів 

потрібних для оформлення кредиту зупиняє багатьох потенційних клієнтів які 

не вважають за потрібне їх збирати, та беруть кредити на розвиток бізнесу як 

фізичні особи ще під більший річний відсоток адже отримати позику таким 

чином набагато легше. 

Коштами для погашення будь-яких боргів, та кредиту в тому числі, перш 

за все, є гроші на рахунках підприємства. Засобом для погашення боргів також 

можуть служити також наявні у підприємства запаси товарно-матеріальних 

цінностей. При їх реалізації підприємство отримає грошові кошти. Одним з 

головних недоліків кредитування малого підприємництва в Україні 

представники банків називають труднощі, пов’язані з «відстеженням» доходів 

позичальників, які нерідко працюють у тіні, ведуть подвійну бухгалтерію чи  не 

мають повноцінної фінансової та бухгалтерської звітності через низький рівень 

фінансової грамотності. 

Вагомим показником що аналізується є показник фінансової стійкості — 

коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Максимально 

припустиме значення цього показника становить 1. Однак допускається 

перевищення цього значення при високих показниках оборотності. 

Мале підприємництво і банки на ринку кредитування є діловими 

партнерами, але підприємці останні роки відчувають недостатність в позикових 

коштах через переорієнтацію банків на короткострокові та в той же час більш 

дорогі кредити. Результати співпраці банку та підприємців залежать від того, 

наскільки вони будуть розуміти проблеми і потреби один одного. Банки і 

представники малого підприємництва завжди мають різні точки зору на 

кредитування. Проте їх об’єднує єдина мета — знайти вирішення наболілих 

питань для благополучного розвитку банківського кредитування в Україні. 

Для банків робота з малими підприємствами, що беруть невеликі кредити, 

є неефективною. Розгляд великої кількості інвестиційних проектів за високої 

собівартості операцій із їх оброблення для банків є нерентабельною. Це 

пов’язано з відсутністю відпрацьованих технологій з інвестування малих 

підприємств. 

Отже, жодна держава не може розвивати свою економічну систему без 

становлення сфери приватного бізнесу, при цьому роль малого бізнесу тут є 

визначальною. Однак рівень розвитку малого підприємництва в Україні 

кардинально відстає від багатьох провідних країн світу. Згідно зі 

статистичними спостереженнями, кількість малих підприємств бізнесу нашої 

держави значно менша, ніж за кордоном. Одним з ключових факторів для 

збільшення економічної стабільності малих підриємств та їх підтримки 
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фінансово можуть стати банківські кредити з відсотковими ставками 

підйомними для них. Та спрощення загальної системи оцінки як 

платоспроможності позичальника. 

Для підвищення розвитку малого підприємства за рахунок банківського 

мікрокредитування потрібно: 

– на державному рівні затвердити перелік документів що потрібно надавати 

банку при їх оформленні; 

– зменшити податкове навантаження для підприємців; 

– гарантувати державою фінансову підтримку вразі зменшення 

платоспроможності. 
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Перехід до нового типу економічних відносин в Україні вимагає 

трансформації поглядів та підходів до управління діяльністю банківських 

установ, основою якої виступає їх фінансовий потенціал. Термін «потенціал» 

ввійшов в науковий обіг у середині минулого сторіччя і, наразі, є недостатньо 

дослідженим. Найбільше уваги науковці у своїх розвідках приділяють 

інвестиційному та кредитному потенціалам, однак вони є лише складовими 

фінансового потенціалу банку і не розкривають його зміст повною мірою. 

Розгляд економічної природи «фінансового потенціалу банку» вважаємо 

за доцільне розпочати зі з’ясування змісту ресурсного потенціалу банку та 

визначення місця фінансового в ньому. В табл. 1 подано підходи до тлумачення 

поняття «ресурсний потенціал банку». 

Таблиця 1 

Підходи до тлумачення дефініції «ресурсний потенціал банку» 
Автор, джерело Характеристика 

І. В. Барилюк [1] сукупність усіх видів ресурсів, які здійснюють вплив на діяльність окремого 

банку — фінансові, матеріальні, трудові, технічні, організаційні, 

інформаційні, просторові. 
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продовження табл. 1 

Автор, джерело Характеристика 

Л. В. Васюренко, 

І. М. Федосік  

[2, с.15] 

сукупність усіх фінансових коштів банку, що знаходяться в 

безпосередньому його розпорядженні, і коштів, які можуть бути потенційно 

залучені банком у результаті проведення ефективної повномасштабної 

банківської діяльності (діяльності, яка сприяє збільшенню кола клієнтів, 

кількості та якості банківських послуг) або прирощені чи втрачені в разі 

проведення активних операцій. 

М. І. Савлук  

[3, с. 13] 

потенційні можливості банку формувати свої ресурси. 

А. О. Єпіфанов 

[4, с. 89] 

сукупність власних, залучених та позичкових коштів банку, що перебувають 

у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд 

для здійснення банківської діяльності 

А. П. Вожжов [5]  сукупність власних, залучених та позикових коштів, що акумульовані, і 

коштів, які можуть бути потенційно залучені банком; потенційними 

можливостями установи формувати свої ресурси; максимальним обсягом 

ресурсів, які банк може залучити на фінансовому ринку 

Д. І. Бойко,  

Д. О. Териця [6] 

наявні та потенційні можливості банку формувати свої ресурси. При чому 

потенційні можливості банку щодо формування фінансових ресурсів якраз і 

залежать від матеріальних, трудових, технічних, організаційних, 

інформаційних та просторових ресурсів.  
 

Виходячи з вищезазначеного, ресурсний потенціал банку — це органічна 

єдність сукупності ресурсів банку, що перебувають у його розпорядженні та 

потенційні можливості їхнього залучення і запозичення внаслідок проведення 

ефективної банківської діяльності. Однак, ресурсний потенціал банку слід 

розглядати не лише з позиції простої сукупності банківських ресурсів й 

можливостей їх формування, а, в першу чергу, з точки зору органічності їх 

поєднання. 

Як бачимо, що такі автори як Л. Васюренко, І. Федосік та А. П. Вожжов 

вважають, що визначальне місце серед усіх складових ресурсного потенціалу 

банку посідають саме фінансові ресурси, що дає можливість перейти до 

дослідження такого поняття як фінансовий потенціал банківської установи. У 

представлених підходах змісту поняття «ресурсний потенціал банку» 

ключовою характеристикою є потенційні можливості банку щодо залучення 

(запозичення) фінансових ресурсів, що можуть бути зреалізовані шляхом 

проведення ефективної банківської діяльності. Демонстрацією ефективності 

банківської діяльності є розширення клієнтської бази, підвищення якості 

банківських послуг і, як результат — зростання прибутку за умови 

збалансування ризиковості, ліквідності та прибутковості операцій, що 

проводяться банком. 

На думку авторів монографії [7] фінансовий потенціал банку — це 

система граничних можливостей банку щодо залучення, розміщення і 

відтворення фінансових ресурсів, реалізація яких відображається у показниках 

фінансової діяльності, що забезпечує досягнення мети банку за допомогою 

ефективного управління, враховуючи умови функціонування та розвитку банку. 

Таким чином, фінансовий потенціал банку слід розглядати як сукупність 

реалізованих та нереалізованих можливостей банку, що виникають у процесі 

економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально ефективного 
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залучення та розміщення фінансових ресурсів для досягнення мети банку і 

отримання позитивного фінансового результату за допомогою ефективної 

системи управління, враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності. 

У роботі [8] автори стверджують, що фінансовий потенціал банку слід 

визначати як максимальну величину фінансових ресурсів, які банк може 

залучити у визначений період часу для здійснення активних операцій  і 

фінансування поточної діяльності банківської установи. З урахуванням 

особливостей формування та використання фінансових ресурсів у 

відтворювальних процесах банку та з метою удосконалення їх менеджменту, 

авторами пропонується фінансовий потенціал банку поділяти на наявний 

фінансовий потенціал, який включає в себе власний наявний фінансовий 

потенціал і залучений наявний фінансовий потенціал та на перспективний 

власний і залучений фінансовий потенціал, які в свою чергу відображають 

максимальну величину фінансових ресурсів, що банк зможе акумулювати за 

рахунок збільшення власних фінансових ресурсів і за рахунок мобілізації 

фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. 

Отже, за результатами проведеного дослідження, під терміном 

«фінансовий потенціал банку» пропонується розуміти фінансові ресурси в їх 

максимальній кількості, які банківська установа залучає або може залучити на 

фінансовому ринку, та за рахунок яких створюються умови для захисту 

інтересів клієнтів, забезпечення зростання обсягів прибутку, розширення 

діяльності та розвитку банку. 
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Банки в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України є 

найголовнішими суб’єктами, що здійснюють акумуляцію та перерозподіл 

фінансових ресурсів. 

Процес формування ресурсної бази, підвищення рівня капіталізації банків 

активно відбувається за залучення іноземного капіталу у банківський сектор, 

адже активізуються різні інвестиційні проекти, посилюються можливості банків 

щодо акумулювання заощаджень. Проте зростання іноземних інвестицій у 

банківській сфері має низку негативних факторів для вітчизняних банків, через 

те що знижується їх конкурентоспроможність, втрачається суверенітет у 

грошово-кредитній політиці України. 

Мета дослідження полягає у вивченні загальних тенденцій наявності 

іноземного капіталу в банківській сфері, дослідження його позитивного та 

негативного впливу на вітчизняну банківську систему. 

Присутність банків з iноземним капiталом у банківській системі  будь-

якої країни, зазвичай, відповідає інтересам розвитку національної фінансової 

системи в частині збільшення загальної cуми фінансових ресурсів та рівня 

капіталізації банківської системи, а також спомагає залученню іноземних 

інвестицій та розширенню реcурсної бaзи для подaльшого соціально-

економічного розвитку.  

Політична й економічна нестабільність української економіки, 

неспроможність фінансової політики уряду країни, а також військові дії на 

сході України негативно впливають на довіру населення до вітчизняної 

банківської системи, що, у свою чергу, призводить до зниження фінансових 

показників вітчизняних банків на тлі зростання ролі іноземних банків [1]. 

Іноземні банки в Україні зайняли міцні позиції, мають змогу вибирати, 

який сектор економіки кредитувати, витісняти ослаблені вітчизняні банки, а 

також мають змогу варіювати відсотковими ставками. Здебільшого основною  

метою таких фінансових установ є збільшення власної вигоди, а не 

забезпечення ресурсами напрямів розвитку вітчизняної економіки. 

НБУ наводить позитивні і негативні аспекти присутності іноземних 

банків на внутрішньому банківському ринку (табл.1). 

Проаналізувавши дані табл. 1, можна стверджувати, що збільшення 

конкуренції в банківській сфері уможливлює здешевлення  кредитних ресурсів 

у фінансовому секторі, а також забезпечити сталого розвитку довгострокових 

вкладів чи запозичень. 
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Таблиця 1 

Позитивні та негативні аспекти доступу іноземних банків 

на внутрішні ринки банківських послуг 

Позитивні аспекти Негативні аспекти 

Підвищення якості кредитного аналізу Послаблення позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи країни 

Запровадження сучасних банківських та 

фінансових інновацій 

іноземні банки можуть переслідувати цілі, 

які можуть суперечити основним завданнями 

економічної політики приймаючої країни 

Збільшення обсягу кредитних ресурсів та 

зміцнення стабільності їх джерел 

Іноземні банки можуть вести тільки 

спекулятивну діяльність. 

Покращення банківського нагляду і 

регулювання банківської діяльності 

Іноземні банки можуть не надавати повний 

спектр якісних банківських послуг 

Здешевлення банківських послуг  

Джерело [3]. 

 

Міжнародний досвід свідчить, що переваги та недоліки впровадження 

іноземних коштів до внутрішніх банківських систем вважаються узгодженими в 

умовах активної роботи місцевих банків та збереження, завдяки їм, значної 

частки банківської системи країни. 

Банкам з іноземним капiталом належить вагома частка в банкiвській 

сфері України. В Українi спостерігається тенденція до скорочення кількості 

банківських установ вітчизняних власників. За період з 01.01.2018 по 

01.01.2019 кількість діючих банків зменшилась з 82 до 77 комерційних банків 

[4]. 

Головною причиною зменшення кiлькості банків є «видалення» 

банківської системи України неплатоспроможних банків, що зумовлено 

суттєвим погіршенням якостi кредитних портфелів та скороченням власного 

капіталу. 

За даними НБУ станом на 01.01.2019 кількість діючих банків становить 

77 з них із іноземним капіталом 37 [4]. 

 Таким чином, українська банківська система перебуває під сильним 

впливом високого рівня присутності банків з іноземним капіталом, на які 

повинна бути спрямована увага Національного банку України, а також інших 

державних органів у сфері банківського регулювання та контролю з метою 

попередження загрози отримання монополії у банківській сфері іноземних 

банків, недопущення можливого витіснення вітчизняного банківського сектора 

з ринку, а тaкож зменшення зaлежності укрaїнської економіки від іноземного 

кaпіталу. 

Ефективність залучення іноземного банківського капіталу в Україні 

залежить від правильного та ефективного механізму допуску банків з 

іноземним капіталом на внутрішній банківський ринок. 
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Koshelnyk Ivanna, Lashkevych Svitlana. UNCONVENTIONAL BANKING PRODUCTS. 

The article deals with the research of unconventional banking products that are subdivided 

into banking operations and banking services. Described the reasons and species for the emergence 

of unconventional banking products. 
 

Специфіка банківської діяльності відрізняє усі комерційні банки, як від 

виробничих підприємств, так і від фінансових установ. Якщо розглядати 

банківську установу як комерційне підприємство, створене з метою отримання 

прибутку, поняття їх продуктів, з одного боку, має відповідати 

загальновизнаним поняттям товарів і послуг, а з іншого — враховувати 

специфіку банківської діяльності.  

Конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними 

установами, а також всередині самої банківської системи сприяє подальшій 

універсалізації банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та 

послуг, що їх може виконувати сучасний універсальний банк. Крім 

традиційних, базових для комерційних банків України операцій, вони 

виконують нові, не традиційні для них операції та послуги. До перших 

належать операції і послуги, пов’язані з формуванням банківських ресурсів, їх 

розміщенням в активи та здійсненням розрахунків між клієнтами. 

Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських операцій 

та послуг зумовлені багатьма причинами. Зокрема, це: 

– зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг; 

– загострення конкуренції між банківськими та небанківськими фінансово-

кредитними установами, а також між самими комерційними банками; 

– необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це 

виявляється, зокрема, в тому, що відбувається закріплення за кожним 
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солідним клієнтом окремого менеджера, котрий надає йому весь комплекс 

послуг та здійснює необхідні операції; 

– диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них 

частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи; 

– необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності комерційного 

банку; 

– необхідність зменшення ризиків, пов’язаних зі здійсненням традиційних 

операцій і наданням традиційних послуг; 

– залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури 

ресурсної бази комерційного банку.  

До нетрадиційних для банків України операцій та послуг можна, зокрема, 

віднести: лізинг; факторинг; довірчі (трастові) послуги; операції з 

дорогоцінними металами; гарантійні, посередницькі, консультаційні та 

інформаційні послуги; фінансовий інжиніринг [1]. Розглянемо їх детальніше. 

Лізинг — операція, зміст якої полягає в наданні майна, яке відноситься до 

основних засобів, в користування лізингоодержувачу на визначений термін і за 

встановлену плату. Майно може бути надано в оперативний або фінансовий 

лізинг. 

Оперативний лізинг — це надання майна в користування на визначений 

строк. По закінченню строку користування, майно повертається лізингодавцю. 

Фінансовий лізинг — це надання майна в користування на термін, 

близький до терміну повної амортизації і, що важливо: по закінченню строку 

фінансового лізингу майно залишається у власності лізингоодержувача [2]. 

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зобов’язань у 

грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги із взяттям на себе 

виконання таких вимог і приймання платежів. Факторинг є цілим комплексом 

фінансових послуг, які комерційні банки надають переважно малим і середнім 

фірмам-клієнтам в обмін на поступку щодо дебіторської заборгованості [3].  

Ще одним перспективним напрямом є розвиток трастових послуг 

комерційних банків. Під трастовими послугами маються на увазі такі, що 

засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа — довіритель — 

передає майно у розпорядження іншої особи — довірительного власника для 

управління в інтересах третьої особи — бенефіціара. Бенефіціаром може бути і 

сам довіритель майна [3]. 

Провідну роль у здійсненні операцій з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням на внутрішньому ринку відіграють банки. Саме вони є 

головними фінансовими посередниками між виробниками 

(надрокористувачами) та споживачами дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, здійснюючи операції купівлі-продажу. Одночасно вони виступають в 

якості інвесторів, що вкладають кошти у видобувну галузь. Банки також є 

покупцями, що накопичують дорогоцінні метали як резервів, скарбів — з метою 

зменшення наслідків інфляції [4]. 

Посередницькі послуги — це послуги, у наданні яких бере участь третя 

сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем. 

Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними банками, 
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найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, 

посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном.  

Консультаційні послуги. Комерційні банки можуть консультувати 

клієнтів з питань: економічного (фінансового) аналізу і бухгалтерського обліку, 

звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аналізу 

платоспроможності господарських партнерів клієнта; організації емісії та 

вторинного обігу цінних паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. 

Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями: 

кредитними, лізинговими тощо. 

Банки, використовуючи їх місце і роль в економіці, наявність сучасних 

засобів телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки, завжди мають 

значну й різноманітну інформацію, що дозволяє їм займатися інформаційною 

діяльністю, а саме:  

1) одержанням інформації;  

2) використанням інформації;  

3) поширенням інформації;  

4) зберіганням інформації.  

За режимом доступу інформація поділяється на:  

– відкриту, доступ до якої забезпечується шляхом публікації в офіційних 

друкованих виданнях;  

– з обмеженим доступом [5]. 

Фінансовий інжиніринг використовує інструменти і знання у галузі 

інформатики, статистики, економіки та прикладної математики для вирішення 

поточних фінансових питань, а також для створення та пропозиції нових 

інноваційних фінансових продуктів. Продукти фінансового інжинірингу 

активно використовуються комерційними банками, інвестиційними банками, 

страховими агентствами та хедж-фондами [6]. 

Отже, в Україні значна частка нетрадиційних операцій та послуг не 

набула широкого застосування в практичній діяльності комерційних банків. 

Передусім це пов’язано з повною відсутністю чи недосконалістю існуючої 

законодавчої бази, яка регулює здійснення таких операцій або надання послуг, 

а також із сучасним станом економіки країни.   
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Функціонування банку в умовах розвитку та активної інтеграції 

інформаційно-цифрових технологій зумовлюють створення нових заходів та 

систем щодо ранньої ідентифікації та виявлення загроз. Такі системи повинні 

швидко оброблювати інформацію, так як поява Інтернет-банкінгу, терміналів 

самообслуговування та інших засобів надання послуг прискорюють потік даних 

до загальної системи банку. Їх використання може як допомогти здійснювати 

основну діяльність банку, так і підвищити ризики та створити нові загрози 

щодо фінансової безпеки та стабільності банку. 

Метою роботи є дослідження сутності та систематизація класифікації 

загроз фінансової безпеки банку. 

Процеси цифрової інтеграції зумовлюють важливість дослідження 

наукових підходів та визначення загроз банку в сучасних умовах. 

О. С. Дмитрова визначає поняття «загроза фінансовій безпеці банку» як 

наявне чи потенційно можливе явище або чинник, який створює небезпеку для 

реалізації фінансових інтересів установи і не дає можливості виконувати на 

належному рівні роботу згідно з домовленостями [1].  

На думку А. Бриштелева найхарактернішими є такі загрози: низька якість 

капіталу банків; проведення банками ризикованої кредитної політики; 

недостатня ефективність банківського нагляду; недостатнє покриття депозитів 

системою страхування вкладів; низька ліквідність банківських активів [2]. 

А. Р. Алавердов класифікує загрози безпеці банку за ознаками: цільової 

спрямованості (загроза розголошення конфіденційної інформації, майну і 

персоналу банку), джерела (з боку конкурентів, кримінальних структур і 

окремих зловмисників, нелояльних співробітників банку), економічного 

характеру (загрози майнового і немайнового характеру) [3]. 

О. А. Козловський визначає такі основні групи загроз, що негативно 

впливають на банківську діяльність і її ефективність: 1) загрози, зумовлені 

негативними процесами, пов’язаними з трансформацією економічної, 

політичної і соціальної сфер; 2) загрози, зумовлені інституціональними 

проблемами і несприятливою ринковою кон’юнктурою; 3) загрози, пов’язані з 
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порушеннями банківської дисципліни, етики і порядку ведення банківської 

діяльності [4].  

Д. А. Фадєєв приводить класифікацію внутрішніх загроз фінансової 

безпеки: неправомірна розтрата коштів службовцями банків, незаконне 

привласнення доходу, фальшування витрат, зловживання реальними активами 

банку чи клієнта, перевищення повноважень управлінським персоналом, 

підробка документів тощо. В свою чергу до зовнішніх відносить: внутрішня і 

зовнішня політична і економічна стабільність, ступінь залежності банківської 

системи від внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування, ступені концентрації 

активів банків в різних державах або галузях промисловості, структура 

власності на банківські установи [5].  

Проаналізувавши підходи до визначення загроз фінансової безпеки банку, 

виявлено, що дослідники не змогли врахувати швидкий розвиток та появу 

нових потенційних загроз, пов’язаних з використанням інформаційно-

цифрового забезпечення різними суб’єктами діяльності. Тому, пропонується 

класифікація загроз фінансової безпеки банківських установ з коригуванням на 

рівень цифровізації банківської системи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація загроз фінансової безпеки банку 

Класифікаційна ознака Вид загрози 

Форма прояву (джерела 

виникнення, сфера виникнення) 

Зовнішні загрози 

Внутрішні загрози 

Ринкові виклики 

 

Зміна кон’юнктури ринку 

Загроза конкурентоспроможності 

Загрози, спричинені здійсненням традиційних видів 

банківського обслуговування 

За тривалістю впливу Тимчасові 

Постійні 

Правове забезпечення Зміна нормативно-законодавчої бази 

Глобалізація економіки Прихід на ринок стійких банків з іноземним 

капіталом, міжнародні інциденти 

Інноваційність Застаріле обладнання 

Високотехнологічні іноземні банки 

Збої технічного характеру 

Інформаційно-цифрове 

забезпечення 

Тривалий аналіз та обробка даних 

Відповідність послуг вимогам ринку 

Забезпечення Інтернет-технологій 

Ненадійність, нестабільність серверного забезпечення 

Загроза кібер-атаки, вірусів 

Загроза втрати даних 

 

Поряд з явними та передбачуваними загрозами, з’являються й ті, які 

породжує розвиток. Створення нових ефективних засобів та технологій, що 

прискорюють або полегшують роботу, обслуговування клієнтів банку, також 

призводять до «побічного» ефекту в формі прояву невідомих раніше та 

непередбачуваних факторів, що негативно впливають на роботу банку. 
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Таким чином, не менш важливу роль в загальній системі фінансової 

безпеки банку відіграє класифікація та виокремлення як вже відомих так і 

нових, а разом з тим і можливості прогнозування появи ще невідомих загроз, з 

якими банк здатний забезпечити свою функціональну діяльність та зберегти 

стабільність під впливом різних факторів ризику. 
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Банки належать до особливої категорії ділових підприємств, що дістали 

назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження 

населення й інші кошти, які вивільняються в процесі господарської діяльності, і 

надають їх у тимчасове користування іншим економічним суб’єктам, які мають 

потребу у додатковому капіталі. Так, приймаючи кошти клієнтів, банк створює 

нові зобов’язання — депозити, а видаючи позички — нові вимоги до 

позичальників. Цей процес створення нових зобов’язань та вимог становить 

сутність фінансового посередництва. Така трансформація дає змогу перебороти 

труднощі прямого контакту кредиторів і позичальників, що виникають через 

розбіжність запропонованих і необхідних сум, їхніх термінів, прибутковості. 
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Депозитна політика — стратегія і тактика банку щодо залучення 

грошових коштів вкладників та інших кредиторів для визначення найбільш 

ефективної комбінації їх джерел [1]. 

АТ КБ «ПриватБанк» — універсальний комерційний банк України, який 

надає послуги для фізичних та юридичних осіб. Заснований у 1992 році, 

комерційний банк «ПриватБанк» є одним із лідерів банківського ринку країни.  

Відповідно до положення про організаційну і правову діяльність АТ КБ 

«ПриватБанк» основними економічними засобами та методами депозитної 

політики є регулювання обсягу залучених ресурсів через: 

 процентну політику; 

 визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

комерційних банків; 

 обмінного курсу валют;  

 строк дії депозитного договору [2]. 

Головним інструментом депозитної політики банку виступає процентна 

політика, яка полягає в зміні депозитної ставки й інших кредитних ставок. 

Однією із складових процентної політики є регулювання процентної 

ставки за депозитами відповідно до облікової ставки НБУ, з метою 

забезпечення рентабельної роботи банку при здійсненні депозитних операцій і 

мінімізацію ризиків, що супроводжують зміну цін на депозитні ресурси.  

Більшість вітчизняних науковців стверджують, що залежність облікової 

ставки НБУ з депозитними ставками не пряма, а опосередкована. Це 

пояснюється тим, що частину своєї ліквідності банки розміщують в 

інструменти НБУ, при істотному зниженні облікової ставки можуть 

переглядатися і депозитні ставки з метою мінімізації ризиків. 

АТ КБ «ПриватБанк» веде помірковану депозитну політику і зменшує 

процентні ставки за депозитам з метою якомога менше залучити депозитних 

ресурсів, через проблемність їх майбутнього вкладення і зменшення частки 

наданих кредитів. 

Розглянемо, ще одну складову процентної політики банку як процентні 

ставки гривневих депозитів за строком розміщення за період з 2015 по 2018 

роки АТ КБ «ПриватБанк» у табл. 1. На підставі цих даних маємо змогу 

визначити, що процентні ставки гривневих депозитів за строком розміщення 

мали істотну тенденцію до зниження протягом досліджуваних років, що 

обумовлено такими факторами як інфляційні процеси, девальвація національної 

валюти, не існувало перспективи вкладення банком залучених ресурсів у 

прогресивні інвестиційні проекти.  

Залучені ресурси АТ КБ «ПриватБанк» протягом зазначеного періоду 

вкладав в державні облігації з фіксованим процентним доходом, під які 

формував свої ставки за депозитами. АТ КБ «ПриватБанк» за 2015—2016 роки 

не приймав депозити строком більше 12 місяців, через складну економічну 

ситуацію в Україні, дестабілізацію банку, втрату довіри до банку і його перехід 

в державну власність. 
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Таблиця 1 

Процентні ставки гривневих депозитів за строком розміщення, 

за період з 2015 по 2018 роки, % 

Роки Сплата % 
Термін, місяців 

1 3 6 12 18 24 

2015 1/міс. 20 24 25 26 - - 

2016 1/міс. 13 17 18 19 - - 

2017 1/міс. 12 15,5 16 16,3 16,3 16 

2018 1/міс. 9 13,75 14,5 16,5 10 10 

Джерело: складено автором на основі даних [3]. 

 

Але існує, ще одна позитивна перспективна тенденція, якщо 

Національний банк України (НБУ) буде брати під контроль інфляцію, буде 

знижуватися облікова ставка, а слідом за нею і нова депозитна ставка. Дана 

тенденція запрацює для банків України і АТ КБ «ПриватБанк», коли держава 

нарощуватиме валовий внутрішній продукт, а з цим і економічний потенціал 

держави, тоді інструменти щодо зниження ставки інфляції, які застосує НБУ 

будуть дієвими і це дасть позитивний ефект [4]. 

Ставки за депозитами в іноземній валюті (долар США, євро) мають 

низьку тенденцію проти депозитів у національній валюті, це спричинено тим, 

що банк несе значні ризики з коливанням курсів валют, мала частка реального 

кредитування в іноземній валюті. АТ КБ «ПриватБанк» формує свої ставки за 

депозитами як у національній, так і в іноземній валюті відповідно до ставки за 

державними облігаціями, в які вкладає більшу частину залучених ресурсів. 

Не менш важливим інструментом депозитної політики банку є 

встановлення відповідності та дотримання правил, які встановлені НБУ щодо 

мінімальних обов’язкових резервів для банків.  

Одним із головних інструментів депозитної політики є обмінний курс 

валют, який впливає на залучення депозитних ресурсів в іноземній валюті.  

Офіційний курс гривні до долара США мав динамічну тенденцію до 

зростання за період з 2015 по 2018 рік на 8,78 %, гривні до євро на 11,70 %. Це 

свідчить про те, що зі збільшенням обмінного курсу валют ставки за 

депозитами у валюті зменшуватимуться пропорційно, а отже відбудеться 

тенденція до зменшення залучених депозитних ресурсів. 

Ще одним інструментом депозитної політики є строк дії депозитного 

договору, за допомогою якого регулюється рівень прийняття ризику у зв’язку з 

інфляційними процесами та підвищення якості кредитного портфеля АТ КБ 

«ПриватБанк». 

Відомо, що можливості банківської системи в інвестуванні реального 

сектору економіки суттєво залежить від спроможності банків акумулювати 

необхідний обсяг довгострокових ресурсів. Зростаючі потреби у кредитуванні 

обумовлюють постійну конкуренцію між банками за клієнтів. Депозитна 

політика банку повинна бути орієнтована на клієнта та його потреби. Це 

передбачає покращення якості та розширення спектру депозитних продуктів, а 
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також пропозицій щодо комплексного обслуговування клієнтів через надання 

додаткових послуг. Об’єктивна оцінка діяльності банку сприяє оперативному й 

ефективному втручанню з метою усунення виявлених відхилень. 

Таким чином, провівши аналіз інструментів депозитної політики, можна 

зробити висновок, що основними критеріями її ефективності на сьогоднішній 

день є  забезпечення стабільності процентної політики, мінімізація ризиків 

втрат банку, регулюванню строків дії депозитного договору, відповідність 

нормативам НБУ, стабільне функціонування банківської системи й підвищення 

довіри до неї, а також забезпечення при цьому умов для стабільного 

функціонування фінансової системи в цілому.  
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У сучасному світі поняття «довіра населення» має суттєвий вплив на 

забезпечення фінансової безпеки банківських установ. Особливої актуальності 

в сучасних умовах набуває загострення необхідності утримання довіри до 

системно важливих банків в аспектах їхньої здатності прямо впливати на стан 

функціонування всього банківського сектору. Втрата довіри означає закриття 

доступу банку до ресурсів, що призводить до втрати ліквідності та 

неможливості задоволення вимог як своїх клієнтів, так і аукціонерів банку, а 

відтак неминуче зменшує рівень фінансової безпеки установи. Низький рівень 

фінансової безпеки навіть одного системно важливого банку може 

спровокувати порушення і деформацію банківського сектору загалом. Тому, на 

наш погляд, дослідження даного питання набуває особливої актуальності в 

поточних умовах нестабільності на банківському ринку та можливих 

фінансових криз. 
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Метою роботи є розгляд питання впливу довіри населення на фінансову 

безпеку системно важливих банків в Україні.  

При розробці заходів по підвищенню довіри населення до банку 

першочерговим завданням є визначення сутності самого поняття «довіри 

населення до банку», а також факторів, що впливають на нього.  

В межах даного дослідження вважаємо доцільним розглядати довіру як 

явище, що виникає у процесі суспільних відносин між суб’єктами, і 

характеризується надійністю та чесністю, що дає можливість передбачити 

майбутні дії учасників таких відносин. Також слід відзначити, що, на нашу 

думку, категорія «довіра населення» може виступати як загрозою фінансовій 

безпеці, так і чинником фінансової безпеки. При чому, стійкий рівень довіри є 

чинником забезпечення фінансової безпеки, а зменшення рівня довіри 

населення доцільно розглядати як одну із основних загроз фінансовій безпеці 

банківських установ.  

На думку Н. Гребенюка, специфіка загроз фінансовій безпеці банку 

полягає у тому, що ці явища можуть бути як реальними, що реалізуються з 

певною вірогідністю, тобто стають ризиком і можуть бути кількісно оцінені, 

так і потенційними, що не відбуваються в дійсності, але провокують паніку, 

коливання на ринку капіталів і призводять до тих самих негативних наслідків, 

що й реальні. Таким чином виявляється ефект іраціональних очікувань, що є 

наслідком зменшення довіри [3, с. 56]. 
Стан довіри до банківської системи в Україні за останні роки 

позначається як кризовий. За результатами дослідження компанії InMind, 

проведеному на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 

сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID, остання фінансова 

криза в Україні підвищила рівень недовіри населення до банківської системи до 

53 % в 2018 р. (на противагу 19 % у 2015 р.) [5].  

Зростання довіри між економічними суб’єктами та підвищення рівня 

фінансової безпеки банку є практично взаємообумовленими явищами. Важливе 

значення в розвитку довіри між банками і їх клієнтами набуває стратегія 

клієнтоорієнтованості. Ситуація на ринку фінансових послуг, і в першу чергу 

банківських, радикально змінилася. Домінуючою стороною у відносинах з 

банками поступово стає клієнт. При цьому, як зазначає О. Барановський, для 

комерційних банків значущим є такий нематеріальний актив (гудвіл), як ділова 

репутація. Гудвіл визначається насамперед поновлюваністю клієнтської бази, 

тобто готовністю споживачів користуватися послугами цього банку протягом 

тривалого періоду [2, с. 141]. 

Фінансова безпека банківських установ залежить також від наявності 

достатнього обсягу ресурсів, який формується за рахунок розгалуженої 

клієнтської бази. Банківському сектору України характерні активні рефлекторні 

дії вкладників у моменти навіть незначних фінансових коливань, що можуть 

викликати дискредитацію банку та призвести до паніки серед клієнтів [4, с.114]. 

Відповідний критерій характеризується обсягами вкладів населення, при цьому 

чим вищий обсяг залучених коштів банком, тим вищий рівень довіри населення 

до нього. 
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Для української банківської системи характерна ситуація, коли 

найнадійнішими населення вважає найбільші системо утворюючі банки. Так, за 

даними НБУ українці більше довіряють системно важливим банкам з 

державним капіталом, які станом на 01.03.2019 р. володіли 61 % всіх залучених 

банківських депозитів [6]. Зростання обсягів вкладів населення спричинене 

державним захистом таких установ, що, у свою чергу, призводить до ще 

більшого підвищення рівня їх важливості.  

Проте існує зворотна сторона. Це пов’язано із високим «моральним 

ризиком» системно важливих банків, які усвідомлюють, що вони надто великі 

для того, щоб збанкрутувати. Недобросовісна поведінка, пов’язана насамперед 

із взяттям необґрунтовано високого різня ризиків, в результаті призводить до 

необхідності реалізації державних програм порятунку таких установ за кошти 

державного бюджету, тобто платників податків. Це уможливлює підвищення 

ризиків «усуспільнення збитків», що в свою чергу підриває довіру вкладників 

банків. На думку Т. Ейджфінгера, системний ризик викликає втрату довіри і 

зростання невизначеності у функціонуванні банківської системи і її частин [1]. 

Крім того послаблення впевненості населення у життєздатності великого банку, 

особливо державного, може позначитися на зменшенні довіри, а відтак, до 

зменшення рівня фінансової безпеки, всього банківського сектору. 

Невисокий рівень довіри до банків і незначні темпи її відновлення 

зумовлюють загострення проблеми забезпечення фінансової безпеки 

банківських установ. Економічні коливання чи незначний збій у 

функціонуванні може викликати дискредитацію банку та призвести до паніки 

серед вкладників. При цьому недовіра з боку населення, масове вилучення 

депозитів спричиняють появі негативних загальносистемних наслідків, що 

підривають фінансову безпеку не тільки окремого банку, а всього банківського 

сектору. 
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Глобалізація економіки та інтернаціоналізація банківської діяльності, що 

значно прискорилась в кінці ХХ на початку ХХІ сторіч є визначальною рисою 

сучасних міжнародних економічних відносин. Однак, незважаючи на 

посилення зв’язків між банківськими системами країн, економічна політика в 

основному, як і раніше, проводиться на національному рівні, а створення 

глобальних ринків капіталу ускладнює для країн оцінку, діагностику й 

розроблення рекомендацій щодо заходів макроекономічної політики. 

Виникає питання, чи зможе банківська система України протистояти 

іноземним банкам? Зрозуміло, ні. Логічно також припустити, що надмірна 

лібералізація доступу на український фінансовий ринок може призвести до 

домінування іноземних банків.  

Тому метою даної роботи є вивчення позитивних та негативних наслідків 

впливу глобалізації на банківську систему України, а також виокремлення 

основних напрямів розвитку та заходів, які забезпечать природний процес 

глобалізації. 

Сьогодні завдання полягає у відпрацюванні заходів, які б сприяли 

зростанню якості кредитної системи України, розвитку фондового ринку, 

інвестиційних фондів, якості страхових послуг, рівня концентрації 

національного банківського капіталу, що дало б можливість перетворити 

процеси розвитку глобалізації на користь громадян нашої країни. Адже 

кредитна система — це ключ до всієї економіки країни.  

Як показує практика функціонування іноземного капіталу в банківській 

системі України, сьогодні вплив іноземного капіталу на вітчизняний ринок не є 

занадто помітним. Діяльність банків з іноземним капіталом, частка яких станом 

на 01.01.2019 становить 37 у загальній кількості діючих банків 77 (табл. 1). 

Значну частку в зобов’язаннях банків з іноземним капіталом складають 

міжбанківські кредити та депозити. Основною причиною такого явища є те, що 

більшість з них є дочірніми структурами міжнародних банків і формують 

ресурсну базу за рахунок ресурсів, отриманих від материнських банків. Банки з 

іноземним капіталом є основними каналами, через які надходять іноземні 

інвестиції в економіку України. 

Існують різні причини входження іноземних банків на національні ринки, а 

також стратегії їх діяльності. Вони можуть слідувати за традиційними 

клієнтами, не цікавлячись внутрішнім ринком країни перебування (як корейські 

та японські банки); розширювати клієнтську базу за рахунок найпривабливіших 
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регіональних підприємств (Дойчебанк); максимально інтегруватись у 

внутрішній ринок країни перебування (Сітібанк, Райффайзенбанк). Вибір 

нерезидентами інституціональної форми присутності в банківській системі тієї 

або іншої країни залежить від вибраної ними стратегії транснаціональної 

експансії і може лімітуватися рамками правових обмежень приймаючої країни. 

Таблиця 1 

Кількість комерційних банків в Україні з 2009 по 2019 рр. [1] 

 Кількість діючих 

банків 

З них з іноземним 

капіталом 

У т. ч. зі 100 % 

іноземним капіталом 

на 01.01.2014 180 49 19 

на 01.01.2015 163 51 19 

на 01.01.2016 117 41 17 

на 01.01.2017 96 38 17 

на 01.01.2018 82 38 18 

на 01.01.2019 77 37 23 

 

До позитивних наслідків приходу іноземного капіталу можна віднести:  

– суттєве збільшення обсягів інвестицій у національну економіку — як 

безпосередньо у банківський, так і в реальний сектори економіки;  

– здешевлення вартості кредитних коштів;  

– розвиток банківської системи через впровадження новітніх технологій, 

розширення кола послуг, посилення конкуренції;  

– підвищення внутрішньої стабільності банківської системи [2].  

Приплив значного іноземного капіталу до країни має і свої недоліки: 

– залежність як від зовнішніх загальноекономічних потрясінь, так і від 

фінансового становища окремих транснаціональних «гравців»;  

– тиск на вітчизняні банки, втрата найбільш привабливих клієнтів та ринків, 

зниження якості їх кредитних портфелів;  

– ускладнення банківського нагляду ;  

– підвищення можливості відпливу вітчизняного капіталу до зарубіжних 

країн [2].  

До того ж малі і середні національні банки, як правило, є регіональними і, 

як такі, забезпечують кредитними ресурсами регіони, а прихід іноземних банків 

витіснить їх з регіонів і вони будуть ліквідовані. Переваги міжнародної 

конкуренції можуть стати їх протилежністю: зниження капіталізації 

національної банківської системи й «виродження» національних банків, 

відведення внутрішніх інвестиційних ресурсів на міжнародні фінансові ринки, 

падіння ефективності банківського нагляду та зниження конкуренції [3]. 

Світовий досвід свідчить, що, як правило, плюси та мінуси вливання 

іноземного капіталу до внутрішніх банківських систем є збалансованими за 

умов продовження активної діяльності вітчизняних банків та збереження за 

ними значної частки банківської системи країни. І тут вирішального значення 

набуває поняття конкурентоспроможності місцевих банків — як можливості 

успішно боротись за місце на ринку, реалізовуючи власні конкурентні переваги 
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та враховуючи переваги іноземних банківських груп. 

Саме тому найбільш доцільними, на наш погляд, заходами є такі:  

1) розроблення чіткої стратегії послідовного введення іноземних банків та 

їх капіталів на український ринок та визначення бажаної частки їх присутності.  

2) вирішення проблеми узгодженості банківського законодавства України 

зі світовими нормами;  

3) підвищення надійності та фінансової стійкості банків.  

Але для зростання капіталу банків, для їх капіталізації необхідно 

створити належне законодавче та економічне середовище. 

Тут можливі кілька напрямів:  

- оптимізація податкового законодавства. Адже через недосконалу систему 
оподаткування більшість банків максимально занижує рівень прибутку — й 

виходить дивна ситуація: аналітики називають фінансову сферу 

найприбутковішою в Україні, а рентабельність капіталу у ній лише 9—10 %. 

Тому й на підвищення капіталізації залишається зовсім не багато; 

- розвиток іпотечного, фондового ринків. За даними МВФ, Україна має одну 

з найбільш кредитоорієнтованих банківських систем серед країн Європи. 

Основна причина — це певна обмеженість сфер вкладання капіталів. 

Йдеться про нерозвиненість, недосконалість або відсутність механізмів та 

інструментів лізингу, іпотечного та фондового ринків. Унаслідок цього 

банки не можуть належно диверсифікувати портфель активів і знизити 

ризикованість бізнесу [4]. 

Отже, на сьогодні рівень конкурентоспроможності українських банків є 

досить низьким. Тіньова економіка та значні політичні ризики стримували 

прихід транснаціональних банків в Україну. Але сьогодні ситуація поступово 

змінюється, відтак збереження балансу іноземного й вітчизняного капіталів на 

фінансовому ринку вимагає активних дій з боку держави. Головними 

напрямками роботи у цій сфері є удосконалення відповідного податкового 

законодавства, пожвавлення фондового ринку, розроблення чіткої стратегії 

щодо іноземних банків. Модель стійкості банківської системи в Україні 

повинна будуватися на комплексному підході та враховувати як 

макроекономічні, так і мікроекономічні чинники. Тільки динамічний аналіз 

тенденцій визначеного комплексу факторів може дати реальну оцінку ситуації.  
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Останнім часом економіки України та світу потерпають від перманентних 

кризових явищ, що характеризуються домінуванням негативних трендів, 

посиленням суспільних протиріч на фоні зростання економічної нестабільності. 

Все це оголило неспроможність банківських та небанківських фінансових 

інституцій вчасно і адекватно відгукуватися на разючі перетворення в 

економіці, що у свою чергу вимагає змін підходів до управління економікою в 

цілому та фінансами банківських установ зокрема. І в першу чергу, це 

стосується трансформації візії управління ресурсною базою банківських 

установ.  

Банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних 

грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал. Від формування 

банківських ресурсів залежать масштаби діяльності банку та обсяги очікуваних 

прибутків. Тому дослідження особливостей формування та управління 

ресурсною базою банку в умовах економічної нестабільності є надзвичайно 

важливим і обумовлюється необхідністю забезпечення банками оптимальної 

структури зобов’язань, що створює умови для швидкого реагування на зовнішні 

виклики та загрози і можливості протистояти негативним наслідкам їх впливу. 

Оптимально сформована, з точки зору структури, ресурсна база є 

основою діяльності банку від неї залежать такі показники як прибутковість та 

ліквідність, виходячи з цього проблема формування ресурсної бази банку 

залишається актуальною та потребує постійної уваги фінансового менеджменту 

банку. 

Розглянемо наукові підходи до сутнісного розуміння ресурсної бази 

банку та на підставі цього узагальнимо визначення цього поняття. 

Таблиця 1 

Зміст поняття «ресурсна база банку» 
Автор, джерело Зміст 

О. Д. Вовчак, 

М. С. Алілуйко  

[1, с. 59] 

виступає основою фінансового потенціалу банку, його функціонування.  

В. І. Міщенко, 

Н. Г. Слав’янська, 

О. Г. Коренєва 

[2, c. 87] 

сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банку 

та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій 
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продовження табл. 1 

Автор, джерело Зміст 

Ж.М. Довгань 

 [3, c. 6]. 
у вузькому розумінні — це акумульовані банком вільні кошти 

економічних суб’єктів на умовах виникнення зобов’язань власності чи 

боргу для подальшого розміщення на ринку з метою отримання 

прибутку»; 

у широкому розумінні — крім традиційних ресурсів, це поняття охоплює 

й реальні можливості банку не лише акумулювати грошові зобов’язання 

боргу чи власності, а й отримати прибуток від проведення дохідних 

банківських операцій  

В. С. Хараман  

[4, c. 8] 

грошові кошти та вираженої у грошовій формі частки майна, що 

знаходяться у розпорядженні банків і використовуються ними для 

здійснення банківських операцій і надання банківських послуг для 

отримання прибутку  

 

З представленого вище, бачимо, що переважаючою думкою при розкритті 

змісту поняття «ресурсна база банку» є звернення до поняття коштів або 

ресурсів, тобто відмічаємо ототожнення авторами таких понять як «фінансові 

ресурси» банку та «ресурси» банку. Однак, на нашу думку, поняття ресурси 

банку є значно ширшим, оскільки, окрім фінансових ресурсів включає трудові, 

матеріальні, технічні, інформаційні тощо. Але, позаяк, основним ресурсом з 

яким працює банк є фінансові ресурси, то основна увага при розкритті поняття 

«ресурсна база банку» присвячується саме їм.  

Загальноприйнятним є підхід, що під фінансовими ресурсами банку 

розуміють сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку 

і виступають джерелом його виробничого та соціального розвитку, 

використовуються ним для здійснення активних операцій з метою отримання 

позитивного фінансового результату. Це формує основи для тлумачення 

ресурсної бази банку як частини грошового ринку, представленої сукупністю 

виведених із обігу коштів економічних суб’єктів і грошових доходів населення, 

що залучаються банківською установою на умовах виникнення зобов’язання 

власності та боргу для подальшого розміщення на умовах платності, 

поверненності та строковості серед юридичних і фізичних осіб, які потребують 

фінансових ресурсів з метою одержання прибутку. 

Особливостями формування та управління ресурсною базою банку в 

умовах економічної нестабільності є забезпечення оптимального 

співвідношення між темпами зростання ВВП та темпами зростання його 

активів; оптимізація цінових параметрів у залученні та розміщенні банківських 

ресурсів; створення умов щодо залучення довгострокових ресурсів; створення 

спеціалізованого банку розвитку, головним завданням якого повинна стати 

реалізація довгострокового кредитування пріоритетних галузей економіки [5]. 

На думку К.О. Паляничко, заходи, що необхідно реалізувати НБУ задля 

забезпечення оптимальної структури ресурсної бази банківської системи, 

наступні: 

  зниження резервних вимоги НБУ;  

 активне використання нових інструментів рефінансування банків;  

 удосконалення нормативної бази формування та використання резервів 

на покриття кредитних ризиків; 
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  удосконалення вимог до формування капітальної бази банків, шляхом 

наближення її до стандартів відповідно до Базельської угоди тощо [6, c. 113]. 
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Специфіка фінансової діяльності банківської установи полягає в 

різноманітті банківських продуктів та послуг, множинності зв’язків банків з 

внутрішнім і зовнішнім середовищами, що опосередковуються формуванням, 

розподілом та використанням фінансових ресурсів (капіталу) з метою 

отримання прибутку. Історично саме банки стали організаторами переміщення 

позичкового капіталу від власників до тих економічних суб’єктів, які його 

потребують. Забезпечуючи таки й рух банки створюють вимоги і зобов’язання, 

які в процесах купівлі-продажу стають товаром (продуктом, що його виробляє 

банк). Різноманітність відносин із споживачами (клієнтами) зумовлює різні ролі 

(іпостасі) в яких може виступати банк: 

— депонента і зберігача; 

— кредитора і позичальника; 

— принципала і агента; 

— комісіонера і комітента; 

— інвестора і зберігача. 
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Виходячи з цього, на думку, Н. І. Парусімової [1], банківське фінансове 

посередництво — це різноманітні відносини банку із заощадниками та 

інвесторами з приводу реалізації банківських продуктів. Основою таких 

відносин є, з одного боку задоволення потреб клієнта в грошових коштах, їх 

зберігання, переміщенні, капіталізації, обміні і розміні одного виду ліквідних 

активів на інші, з іншого — в отриманні максимального доходу за мінімального 

ризику, залишаючись в межах оптимальної ліквідності. 

Автор визначає функції притаманні банківському фінансовому 

посередництву: 

— організація переміщення позичкового капіталу, що сприяє 

прискоренню його оборотності та ефективності використання; 

— приведення у відповідність активів і пасивів первинних власників та 

інвесторів; 

— виробництво ліквідності; 

— диверсифікація ризиків; 

— мінімізація трансакційних та інформаційних витрат. 

С. Козлова поділяє функції банківських посередників на мікроекономічні 

та макроекономічні. До групи мікроекономічних автором віднесено — 

трансакційну, інвестиційну функції та функцію управління ризиками, до 

макроекономічних — функцію мобілізації заощаджень, трансформаційну 

функцію, функцію створення нової економічної вартості [2]. 

Такий підхід дає змогу визначити ефективність посередницької діяльності 

банків на мікро і на макро рівнях, тобто з позиції конкретного економічного 

суб’єкта (клієнта, банка) в контексті задоволення власних потреб і досягнення 

поставлених цілей, а також з позиції економіки в цілому та банківської сфери, 

зокрема. 

На думку, С. В. Устенко та Д. В. Шараєвського, посередницька функція 

банків полягає в тому, що вони акумулюють тимчасово вільний капітал 

економічних суб’єктів та перерозподіляють його в ті сфери, де спостерігається 

дефіцит капіталу [3, с.70]. Автори наголошують, що за допомогою банків, як 

посередників, відбувається трансформація недієвого капіталу в грошовій формі 

у функціонуючий капітал у грошовій формі. 

На думку авторів словника-довідника банківської справи, оскільки 

основним видом посередницької діяльності банків є посередництво у кредиті, 

то «використання кредиту позичальником не тільки сприяє прискоренню обігу 

капіталів в економіці, скороченню витрат виробництва та зростання доходів 

підприємств, але й сприяє ефективній реалізації діяльності банків як 

фінансових посередників» в цілому [4]. 

На думку С. Козлової необхідними умовами реалізації фінансовими 

інститутами функцій фінансових посередників є: 

— наявність в економіці ефективних механізмів акумулювання грошових 

заощаджень суспільства, що унеможливлюють ймовірність їх обертання поза 

фінансовою системою; 

— наявність об’єктів інвестування грошових коштів, що забезпечують 

прийнятний рівень ризику і доходів для інвесторів; 
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— наявність інституційних механізмів, що забезпечують реалізацію прав 

економічних суб’єктів; 

— наявність сприятливого конкурентного середовища, яке сприяє 

зниженню трансакційних витрат та покращує якість послуг. 

На думку автора відсутність даних умов в економіці приводить до 

дизфункції банківського посередництва [2, c. 326]. Під дизфункцією науковці 

розуміють — погіршення якісних характеристик конкретного економічного 

інституту, системи та економіки в цілому (префікс диз- має негативний зміст). 

Причини цих процесів можуть бути різноманітними, однак ознаки їх наступні: 

втрата інститутом мети, розмивання сфери прикладання зусиль, що приводить 

до зростання трансакційних витрат та зниження стійкості до випадкових 

модифікацій [5]. У банківській сфері дизфункція харктеризується тенденціями 

дезінтермедіації, тобто погіршення посередницької функції банків — втрата і 

зниження ефективності функції банків як фінансових посередників. Вперше цей 

термін став використовуватися у 60-ті роки минулого століття в США для 

опису відтоку коштів з депозитів фінансових посередників для вкладення їх в 

інвестиції з вищою дохідністю [2, c. 326].  

Сучасному економічному словникові представлені такі визначення 

дезінтермедіації [6]:  

1) відмова від посередництва банків на ринку позичкових капіталів на 

користь прямого випуску, розповсюдження та продажу цінних паперів їх 

емітентами; 

2) вилучення клієнтами депозитів із банків для розміщення в інструменти 

грошового ринку в період зростання відсоткових ставок; 

3) відтік кредитних ресурсів за межі національної банківської системи; 

4) ситуація, коли фінансові інститути не мають можливості виконувати 

посередницькі функції. 

Таким чином, зниження (погіршення) посередницької функції банків 

(банківської системи в цілому) зумовлюється економічними, політичними та 

соціальними факторами, що мають місце у суспільстві та економіці певної 

країни. Об’єктивні процеси приводять до зміни ролі банків в економіці та 

освоєння ними нових сфер та видів діяльності. Трендом останнього часу є 

активізація на банків на ринку цінних паперів, де поряд із функцією 

фінансового посередника вони виступають у ролі торговельного посередника, 

що значно доповнює їх основну фінансову діяльність.  
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Сутність фінансів банківських установ, особливості їхньої організації та 

управління ними слід розглядати, беручи до уваги сутність децентралізованих 

фінансів взагалі та враховуючи зокрема специфіку банківської діяльності. 

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. 

Без них неможливе функціонування держави та діяльність юридичних і 

фізичних осіб, оскільки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у 

суспільстві валового внутрішнього продукту, відображаючи досить складні 

відносини, що виникають при цьому. Головним їхнім призначенням є 

забезпечення кожної фізичної особи, кожного суб’єкта підприємництва, кожної 

державної структури, а отже і суспільства загалом, достатніми для здійснення 

їх діяльності грошовими коштами. 

Проблема управління фінансами банківських установ є недостатньо 

вивченою, особливо в умовах цифрової економіки. Практично відсутні 

комплексні дослідження, які спрямовані на розроблення рекомендацій зі 

створення фінансового потенціалу та системи фінансового забезпечення, яка 

сприятиме розвитку та підвищенню конкурентоспроможності банків як на 

внутрішньому так і на зовнішньому фінансових ринках, дискусійними є 

питання оцінки фінансової стійкості банківських установ, недостатньо 

розробленими є підходи до прогнозування їх розвитку тощо. 

Актуальність вирішення окреслених питань зумовлює необхідність 

подальшого розроблення інструментів і методів формування системи 

управління фінансами банківських установ. 

Банківська діяльність належить до невиробничої сфери, оскільки у 

процесі її здійснення не відбувається створення нової вартості, але завдяки 

банківським установам відбувається рух грошових коштів між різноманітними 

контрагентами. 
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Не формуючи нову вартість і надаючи специфічні фінансові (банківські) 

послуги, банки будують свою діяльність на принципах зіставлення у 

грошовому виразі своїх витрат і результатів діяльності та забезпечення при 

цьому можливості розрахуватися за зобов’язаннями перед вкладниками, 

кредиторами в будь-який момент після настання дати, встановленої договором і 

перед державою зі сплати податків та інших обов’язкових платежів. 

Тому від рівня організації фінансів банківської установи залежить її 

здатність своєчасно і в повному обсязі виконати прийняті зобов’язання за усіма 

видами договорів та досягти головної мети діяльності — максимізації вартості. 

Банківські установи на власний розсуд будують систему управління 

фінансами відповідно до прийнятої концепції розвитку та місії, але, водночас, в 

Україні запроваджено державний нагляд за банківською діяльністю, який 

забезпечує контроль за платоспроможністю банків, достовірністю їхньої 

звітності та дотриманням ними чинного законодавства.  

На відміну від промислових підприємств, де вартість створюють основні 

засоби, у банківській справі вартість створюють персонал та репутація 

банківської установи. Ураховуючи це, банківську діяльність слід розглядати, з 

одного боку, як самостійну господарську і підприємницьку діяльність, створену 

з метою отримання прибутку, яка може бути об’єктом інтересу інвесторів, а 

також як особливу економічну інституцію — з другого боку, яка, водночас, 

може бути надавачем банківських послуг, так і продавцем тимчасово вільних 

грошових коштів.  

Тому, з урахуванням зазначеного вище, можна виділити й особливості 

функціонування банківських установ та специфіку їхніх фінансових відносин, 

які є грошовими і в загальному, за типами контрагентів, можна поділити на 

внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх відносять: 

1) між засновниками банківської установи з приводу формування 

акціонерного капіталу, в подальшому, власного капіталу; 

2) банком і засновниками з приводу емісії та розміщення акцій 

банківської установи, формування резервних фондів, розподілу прибутку та 

реалізації дивідендної політики; 

3) банком (головним офісом) і його відокремленими підрозділами 

(філіями та відділеннями) з приводу фінансування витрат, розподілу і 

використання прибутку; 

4) банком і найманими працівниками з приводу оплати праці, мотивації 

праці (преміювання, участі в прибутку), виплати дивідендів та застосування 

фінансових санкцій (штрафів); 

Перевагою такої сукупності відносин є їх керованість, оскільки майже усі 

вони є результатом менеджменту суб’єктів управління та не виступають 

джерелом загроз фінансової стійкості банківської установи. За виключенням, в 

окремих випадках, шахрайських дій персоналу. Фінансові відносини, що 

виникають в середині банку, як суб’єкта господарювання, не впливають на його 

функціонування як фінансового посередника.  
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До другої групи фінансових відносин, що визначають зміст фінансів 

банківської установи входять відносини між: 

1) банком і споживачами банківських послуг (клієнтами) з приводу 

виконання банківських операцій та їх оплати; 

2) банком і аутсорсерами з приводу виконання останніми частини роботи 

та оплати їхніх послуг; 

3) банком і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу сплати 

вступного та регулярних внесків від суми депозитного портфеля згідно з 

вимогами чинного законодавства та з метою забезпечення надійності 

депозитних операцій та фінансової стійкості банку в цілому; 

4) банком і об’єднаннями банківських установ з метою захисту власних 

інтересів, коли їх зачіпають дії державних органів, та створення 

централізованих резервних фондів для фінансового забезпечення діяльності 

об’єднання і виконання покладних на них функцій; 

5) банком й іншими суб’єктами господарювання з приводу участі 

банківської установи в їхньому капіталі, надання фінансової чи благодійної 

допомоги, застосування санкцій за неповне чи несвоєчасне виконання 

договірних зобов’язань; 

6) банком і банками контрагентами та іншими фінансово-кредитними 

установами (страховими компаніями, кредитними спілками, фінансовими, 

інвестиційними, факторинговими та іншими компаніями) з приводу 

інвестування власних коштів і коштів, які тимчасово перебувають у 

розпорядженні банку, залучення коштів останніх для забезпечення власних 

потреб та користування послугами перелічених установ; 

7) банком і НБУ з приводу накладення останнім фінансових санкцій у 

порядку реалізації функції державного нагляду за банківською діяльністю в разі 

недотримання банківською установою вимог до її провадження; 

13) банком і державою в особі фіскальних органів, позабюджетних 

цільових соціальних фондів з приводу сплати податків та внесків тощо. 

Частина з вище перелічених відносин є певною мірою точно 

прогнозованими, наприклад, сплата податків чи штрафів, сплата чи отримання 

орендної плати, оплата вартості страхових послуг, одержання комісійної 

винагороди тощо. 

Однак, частина зовнішніх фінансових відносин банку, серед яких 

відносини зі споживачами банківських послуг чи банками-контрагентами 

характеризуються високим рівнем невизначеності, значною мірою 

визначаються впливом зовнішнього середовища, результатом чого є високий 

рівень фінансових ризиків та непрогнозованість фінансових результатів 

діяльності.  

Вищесказане дає змогу сформулювати таке визначення: фінанси 

банківської установи — це економічні відносини, пов’язані з рухом грошових 

коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів та фондів 

банківської установи для надання банківських послуг клієнтам, прибутку 

засновників та достатнього фінансування власного функціонування 

(господарської діяльності) банку. 
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Окремої уваги, як об’єкт управління фінансами заслуговують економічні 

відносини з суб’єктами банківського регулювання та нагляду, що стане 

предметом подальших наукових розвідок. 
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У сучасних умовах функціонуваннябанківської справи успішна робота 

банків неможлива без кредитування. В Україні кредитування є досить 

актуальним через брак коштів в окремих суб’єктів господарювання та фізичних 

осіб. Кредитування породжує виникнення банківського кредитного ризику у 

разі неможливості повернення наданих позичальникам кредитних ресурсів. У 

зв’язку з цим побудова дієвої системи управління кредитним ризиком банку 

допоможе зменшити його негативний вплив на діяльність банківської установи. 

Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів побудови системи 

управління кредитним ризиком банку. 

Спочатку дослідимо сутність поняття «кредитний ризик банку». Існує 

досить багато визначень даного економічного поняття, проте, на нашу думку, 

найбільш повним єтрактування, коли кредитний ризик визначається як грошове 

вираження ймовірнісного відхилення реальних подій від очікуваних результатів 

(настання ризикової події) унаслідок невизначеності дії екзогенних та 

ендогенних факторів, що супроводжують діяльність суб’єктів кредитної угоди 

[1, с. 78]. 

Реалізація кредитного ризику банку може відбуватися на двох рівнях [2]: 

— кредитний ризик за окремою угодою — імовірність збитків від 

невиконання позичальником конкретної кредитної угоди; 

— кредитний ризик усього портфеля — величина ризиків за всіма 

угодами кредитного портфеля. Відповідно для кожного рівня 

використовуються різні методи оцінки ризику і методи управління ним, 

оскільки вони зумовлені різними факторами. 

Ризик окремого позичальника, зумовлений кредитоспроможністю, можна 

визначити як зовнішній. Цей вид ризику не залежить від банку. Кредитний 
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ризик усього портфеля залежить від здатності банку правильно та ефективно 

управляти портфельним кредитним ризиком. Цей вид ризику є внутрішнім 

щодо банку. 

Кредитний ризик банку залежить від багатьох факторів, основні з яких 

такі [3]:  

— ступінь концентрації кредитнихоперацій банку; 

— кредитування ненадійних клієнтів; 

— значний рівень кредитування інсайдерів;  

— внесення частих чи істотних змін у кредитну політику банку;  

— введення у практику занадто великої кількості нових послуг протягом 

короткого періоду; 

— погіршення кредитоспроможності або несумлінність позичальника; 

— прийняття як застави цінностей, що складно реалізувати та ін. 

Ефективне управління комплексним ризиком кредитування вимагає 

побудови банком відповідної системи управління ризиками, під якою 

розуміють комплекс заходів, спрямованих на попередження можливих ризиків, 

мінімізацію їх негативних наслідків і недопущення повторної реалізації. У 

рамках іншого підходу під системою управління ризиками розуміють 

сукупність структурних елементів, що виконують функцію захисту 

підприємства від внутрішніх і зовнішніх ризиків. Існує також думка, що 

систему управління ризиками слід розглядати у прикладному аспекті — як 

програму управління ризиками [4]. 

До системи управління кредитним ризиком банку відносять наступні 

елементи [5]: 

— об’єкт (ризик окремого позичальника та портфельний кредитний 

ризик); 

— суб’єкти (керівництво банку та працівники підрозділів, які пов’язані із 

кредитним процесом ); 

— інструменти (планування, регулювання, аналіз та контроль); 

— забезпечуючі підсистеми (нормативна, інформаційна, технологічна, 

кадрова). 

Головні завданням системи управління кредитними ризиками банку 

полягають у [4]: 

— прогнозуванні виникнення ризикових ситуацій; 

 мінімізації негативних наслідків кредитного ризику;  

— забезпечення оптимального співвідношенням між дохідністю 

кредитних операцій та кредитним ризиком; 

забезпеченні стабільного розвитку банку шляхом розробки відповідної 

кредитної стратегії; 

— збільшенні вартості капіталу банку за прийнятного рівня кредитного 

ризику; 

 вирішенні можливих конфліктів інтересів між підрозділами, що здатні 

викликати ризикову ситуацію.  

Отже, формування системи управління ризиком кредитування — 

складний процес, щопотребує врахування всіх особливостей цього виду 
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кредитування та обґрунтування механізмів управління ризиками на основі 

запровадження ефективної системи ризик-менеджменту в банку із 

застосуванням системного підходу. 

Таким чином, здійснення кредитної діяльності у банку обов’язково 

супроводжується побудовою ефективної системи управління кредитним 

ризиком, яка повинна забезпечити адекватний менеджмент цього ризику. 
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Стан економіки країни багато в чому залежить від рівня розвитку 

банківської системи, обслуговування та фінансування господарських об’єктів 

комерційними банками. Вкрай важливим для цього є забезпечення стійкості 

банківської системи. Кожна країна у світі приділяє велику увагу запобіганню 

банківських криз, надає допомогу банкам, що перебувають в кризовому стані 

задля відновлення їх діяльності. 

Розвиток економіки гальмується тим, що банківський сектор перебуває в 

нестійкому стані, неефективно акумулює кошти фізичних та юридичних осіб, 

котрі необхідні для збільшення обсягів кредитування та інвестування, так за  

період з 2014 по 2017 роки банківська система України результатом своєї 

діяльності мала збиток. Таким чином, вітчизняним банкам необхідно переймати 

закордонні та напрацьовувати власні методи антикризового менеджменту 

банківських установ.  

Під банківською кризою розуміється стан банківської системи, що 

характеризується банкрутством банків, у результаті чого значна їх частина в 
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країні не в змозі виконувати свої зобов’язання і здійснювати банківські 

операції. 

Термін «антикризове управління» виник порівняно недавно. Вважається, 

що причина його появи — це виникнення великої кількості суб’єктів 

господарювання, що знаходяться на межі банкрутства. Розвиток банківської 

системи також рано чи пізно стикається з проблемою виходу з кризового стану 

[1]. 

 
Рис. 1. Результати діяльності банківської системи України 

за 2013—2018 рр. 

 

Завданням антикризового менеджменту є мінімізація негативного впливу 

кризи на соціально-економічний об’єкт управління, а також максимізація його 

корисного результату. Головну роль в загальному управлінні банківськими 

установами грає антикризове управління, яке являє собою самостійну галузь 

знань, що керується спеціальними нормативними актами, а також має власний 

специфічний предмет дослідження. Основними завданнями антикризового 

управління банківською установою є: 

 аналіз і оцінка кризових ситуацій;  

 управління банківськими ризиками;  

 стратегія управління банком;  

 прогнозування криз;  

 механізм подолання та запобігання криз;  

 реструктуризація банківської установи;  

 санація і ліквідація банківської установи;  

 оцінка і мотивація персоналу. 

Ідентифікація кризи необхідна для розробки та прийняття стратегії її 

подолання. Виходячи з накопиченого досвіду розв’язання кризових ситуацій, 

можна виділити ряд стратегічних рішень і елементів, які застосовували багато 

країн для повернення стабільності і ефективного функціонування своїх 

банківських систем. У світі немає країн, що мають абсолютно однакові 

фінансові та правові системи, правила регулювання і банківського нагляду 

відрізняються один від одного в силу особливостей історичного розвитку, 
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побудови та ступеня відкритості банківських систем, числа, розміру і 

концентрації кредитних організацій, отже, не може бути і універсального 

набору методів підтримки фінансової стабільності. Проте можна виділити 

наявність загальних тенденцій і інструментів, найбільш ефективних у певних 

кризових станах банківської системи. Так, при системній банківській кризі 

недостатньо застосувати локальні антикризові заходи, оскільки її виникнення 

означає глибоку економічну кризу, що торкнулася всієї системи банків в країні, 

включаючи систему регулювання їх діяльності [2]. 

Заходи, що сприяють стабілізації діяльності банківських установ теж не 

будуть ефективними, оскільки крім ліквідаційних процедур щодо 

нежиттєздатних банківських установ необхідно прийняття ефективних рішень, 

що охоплюють всі рівні і елементи банківської системи, а також методи 

регулювання банківської діяльності в країні. У цьому випадку застосовується 

комплекс заходів, іменований реструктуризацією банківської системи. При 

несистемних банківських кризах і кризових станах окремих елементів 

банківської системи також необхідні спеціальні антикризові заходи, котрі в 

першу чергу перешкоджають переростанню банківської кризи в системну. 

Для цього необхідно забезпечити здійснення таких заходів:  

 Підтримка ліквідності окремих банків «кредитором останньої 

інстанції»;  

 Зменшення обов’язкових резервних вимог, можливість для банків 

більш частого їх регулювання;  

 Диференціація або зміна обов’язкових нормативів;  

 Пом’якшення правил регулювання і нагляду в короткостроковому 

плані;  

 Рекапіталізація і/або націоналізація соціально значущих банків;  

 Спеціальні податкові пільги, зменшення податкового тиску;  

 Викуп державою у банків безнадійних боргів;  

 Відстрочка платежів, введення мораторію на задоволення вимог 

кредиторів;  

 Переведення депозитів з «постраждалих» в стійкі банки;  

 Гарантії держави за зобов’язаннями банків;  

 Ліквідація окремих банків [3]. 

Таким чином, головну роль в управлінні банком відіграє його 

антикризова політика, що дозволяє останнім передбачити та запобігти 

кризовим явищам, або ж протистояти їм. Причому антикризовим управлінням 

комерційним банком слід визнати комплексну діяльність банку. 
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В умовах сьогодення ефективність взаємодії банківських установ з 

клієнтами великою мірою залежить не лише від різноманіття банківських 

операцій та послуг, а і від рівня впровадження новітніх методів та технологій 

роботи з клієнтами. Економіка України потребує швидких структурних та 

технологічних перетворень при одночасному вдосконаленні механізму 

безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки формують певну систему. 

Ця система є складовою загальної національної грошової системи. Ринок 

банківських послуг останнім часом розвивається під значним впливом 

провідних технологій. Одним із напрямків банківської діяльності, де постійне їх 

оновлення має вирішальне значення, є карткові платіжні технології. 

Безготівкові розрахунки формують певну систему. Ця система є 

складовою загальної національної грошової системи. При встановлені ринкових 

відносин та відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється 

значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного 

відособленого об’єкта економічних відносин. Також, безготівкові розрахунки 

становлять приблизно 50 % усіх розрахунків у господарському обороті [1]. 

Поступова насиченість регіональних ринків банківських послуг призвела до 

жорсткої міжбанківської конкуренції і боротьби за нові сегменти ринку, які 

раніше були непривабливими. До їх числа належить і банківське 

обслуговування фізичних осіб. У цій ситуації пластикові картки виявили 

технологічні переваги стосовно традиційних платіжних інструментів, що і 

поставило їх в центр уваги банків, які почали реалізовувати проекти по 

залученню коштів населення. Питання визначення готівкового та 

безготівкового обігу електронних грошей є предметом дискусій вчених, 

економістів, фінансистів, практиків. 

Банки приділяють особливу увагу до операцій з використанням платіжних 

карток. Поступова насиченість регіональних ринків банківських послуг 

призвела до жорсткої міжбанківської конкуренції та боротьби за нові сегменти 

ринку, які раніше були непривабливими. До їх числа належить і банківське 

обслуговування фізичних осіб. Загалом пластикові картки виявили технологічні 

переваги стосовно традиційних платіжних інструментів, що і поставило їх в 

центр уваги банків, які почали реалізовувати проекти по залученню коштів 

населення [2]. 

Найзручнішим платіжним інструментом, що дає змогу здійснювати 
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безготівкові розрахунки та користуватися безготівковими грошима, нині є 

платіжна картка. Тому серед банківських установ існує серйозна конкуренція за 

сегменти ринку платіжних карток, а також актуалізуються питання 

вдосконалення розрахунків з використанням платіжних карток та розвитку 

ринку платіжних карток загалом. 

За допомогою платіжних систем здійснюються грошові перекази, 

розрахунки в платіжних терміналах торгово-сервісних підприємств, а також 

розрахунки в мережі Інтернет. На сьогодні українські банки емітують різні види 

платіжних карток, які різняться характером власника, функціональним 

призначенням технологією використання (картки з магнітною смугою, картка з 

мікросхемою або смарт-картка), за ступенем пільг для користувачів 

(«стандартні», «золоті», «платинові» тощо). 

В Україні провідні українські банки обслуговуються картками та беруть 

участь у роботі міжнародних платіжних систем: Visa International, MasterCard 

International, American Express, UnionPay International та інших менш відомих 

платіжних систем [3]. Розвиток карткових платіжних систем, як відомо, 

віддзеркалює рівень освоєння новітніх банківських технологій, ступінь 

цивілізованості держави. Тому головну увагу банків зосереджено на збільшенні 

емісії пластикових карток і розширенні можливостей їх використання у 

торговельній мережі (табл. 1) [4]. 

Таблиця 1 

Загальні дані про кількість клієнтів, платіжних карток та платіжних 

пристроїв 

 

Дані за станом на: Абсолютне відхилення 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.04. 

2018 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Банки-члени 

карткових 

платіжних систем 

(шт.) 

128 98 87 77 -30 -11 -10 

Держателі 

платіжних карток 

(тис. осіб) 

51 649 43 058 431 746 41 721 -8591 388688 390025 

Платіжні картки (в 

обігу) (тис. шт) 
70 551 43 058 57 633 59 867 -27493 14575 2234 

Платіжні картки 

(активні) (тис. шт) 
33 042 30 838 32 289 34 858 -2204 1451 2569 

 

Таким чином, ми бачимо, що протягом 2015—2018 року кількість банків, 

які є членами карткових платіжних систем почали зменшуватись, кількість 

держателів платіжних карток також знизилась до 41 721 тис. осіб, це говорить 

про те, що кількість безготівкових операцій в майбутньому буде зменшуватись, 

також зменшується кількість активних карток. 

Банківська система України отримує переваги від широкого застосування 

пластикових карток у сфері масових платежів, а саме 

- зростає залучення грошових коштів, підвищується роль банківської 

системи в розвитку економіки; 
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- знижується частка готівки в грошовій масі; 

- з’являються додаткові стимули для переведення банківської справи на 

сучасні електронні технології, що сприятиме зростанню попиту на новітню 

комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, системи зв’язку. 

Перехід з готівкової до безготівкової форми розрахунку є основою для 

формування прозорої фінансової системи держави, це відбувається шляхом 

зменшення рівня тіньової економіки, наслідком чого буде збільшення обсягів 

надходжень до державного і місцевих бюджетів України, що є надзвичайно 

позитивним фактором.  

Отже, розвиток ринку платіжних карток є невід’ємною складовою 

детінізації економіки України, легалізації доходів і витрат, оптимізації 

розрахунків тощо. Тому задля подальшого розвитку ринку платіжних карток в 

Україні виокремлено напрями вдосконалення та заходи, що забезпечать 

стимулювання розвитку цього ринку. Масштабність проблеми впровадження 

електронних грошей, перш за все, полягає в тому, що вона зачіпає інтереси 

всього суспільства, а тому є соціальною. У вирішенні цієї проблеми зацікавлено 

не тільки суспільство в цілому, але й кожний його елемент, починаючи від 

окремого громадянина і закінчуючи органами державного управління всіх 

рівнів влади.  
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Як відомо, українська банківська система є банкоцентричною, тому 

банківський сектор залишається основним і найвпливовішим учасником 

фінансового ринку. В наслідок цього, негативні наслідки світової фінансової 

кризи та сучасних політичних й економічних кризових явищ в Україні призвели 
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до накопичення значних обсягів проблемних кредитів. Для оздоровлення 

банківського сектору НБУ  запропонував ряд реформ, виконання завдань яких 

призвело до виведення значної кількості банків з ринку, відповідно, до зміни 

структури банківської системи та засад функціонування найбільш важливих 

системних банків. Значущість впливу державних банків на виконання завдань 

сталого розвитку економіки України зумовила вибір напрямку дослідження у 

статті, що пропонується. 

Метою дослідження є аналіз впливу державних банків на функціонування 

банківської системи України. Для досягнення поставленої мети вирішено 

наступні завдання: визначено роль державних банків у банківській системі 

України; охарактеризовано процес приватизації  державних банків. 

Роль державних банків у розвитку вітчизняної банківської системи 

неможливо переоцінити, оскільки у процесі своєї діяльності вони виконують 

велику кількість завдань загальнодержавного значення, а саме: інвестування в 

соціально-корисні, проте неприбуткові проекти; підтримка стабільності 

банківської системи; урегулювання питань щодо ціни на банківські продукти. 

Разом із цим постає проблема підвищення ефективності функціонування 

державних банків. Як наслідок, виникає необхідність дослідження проблем та 

перспектив подальшого розвитку державних банків в сучасних умовах. 

Доцільним вважаємо проаналізувати структуру власності чистих активів  

банківської системи України, що представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура власності на чисті активи, розподілені за групами 

банків України протягом 2014—2017 років 
Джерело: складено за даними [1]. 

 

Як видно з рис. 1., структура власності активів банківської системи 

України протягом 2014—2017 років також зазнала значних змін. У 2015 році 

частка активів банків з іноземним капіталом значно зменшилась в порівнянні з 

попереднім роком (на 17 в.п.). Протягом 2015—2016 років значення даного 

показника залишалося практично на однаковому рівні (14 %), а в 2017 році 

знову зменшилося, що зумовлено незацікавленістю іноземних банків у розвитку 

власної діяльності на території України. Але, разом з цим, відбувається 

збільшення частки активів, що належать державним банкам. Так, даний 

показник зріс з 22 % у 2014 році до 52 % у 2016 році. Таке збільшення, 

насамперед, відбулось внаслідок націоналізації АТ КБ «Приватбанк». Проте, в 
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2017 році мало місце зменшення частки активів державних банків на 2 в. п. у 

порівнянні з попереднім роком. Дане зменшення відбулось у зв’язку з купівлею 

99,9 % акцій ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» китайською 

компанією «ВОСЕ» 8 червня 2017 року за 82,83 млн грн. [2] 

Головна проблема постає в тому, що в банківській системі України 

присутня значна частка проблемних активів. На рис. 2 представлено частки 

проблемних активів у портфелях різних груп банків. 
  

 
Рис. 2. Частка проблемних кредитів у портфелях різних груп банків 

станом на 01.01.2018  
Джерело: [3]. 
 

Отже, проаналізувавши рис. 2, можна зробити висновок, що 87 % активів, 

які належать АТ КБ «Приватбанк», є проблемними, а в банках з державною 

часткою (крім АТ КБ «Приватбанк») — 56 %, що є наслідком накопичення 

нпизькоякісних активів та неефективного ризик-менеджменту. Такі частки 

проблемних активів несуть в собі значні ризики та зростання втрат за цими 

активами, що збільшує операційні витрати, пов’язані з проблемними 

кредитами, і, в результаті, спричиняє зменшення прибутковості банківської 

установи. Для покращення даної ситуації Міністерством фінансів України було 

вирішено почати процес приватизації державних банків, що, в свою чергу, має 

збільшити ефективність функціонування як окремих банків, так і банківської 

системи в цілому, пожвавити банківський сектор, зменшити кількість 

проблемних боргів, скоротити витрати держави (оскільки збитки державних 

банків на сьогодні покриваються з державного бюджету). 

Отже, на сьогодні одним з найважливіших напрямків роботи Міністерства 

фінансів України є реформування державного банківського сектору, головною 

метою якого є зменшення ролі держави на банківському ринку. Для цього за 

допомогою МВФ, ЄБРР, Світового банку та Міжнародної фінансової 

корпорації було розроблено «Засади стратегічного реформування державного 

банківського сектору» [4]. 

До основних завдань даної Стратегії відносять: зменшення присутності 

держави у банківській системі через продаж державних банків; посилення 

конкуренції на банківському ринку; відновлення ефективності кредитування 
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реального сектору економіки; підтримка фінансової стабільності; відновлення 

кредитування реального сектору економіки. Реалізація Стратегії дасть змогу 

досягти значних переваг як для банківської системи, зробивши її більш 

прибутковою і разом з тим цікавою для вітчизняних та іноземних інвесторів, 

так і для економіки України в цілому. 

Отже, здійснивши аналіз основних показників діяльності державних 

банків України протягом 2014—2017 років, можна стверджувати, що 

приватизація державних банків є необхідністю для подальшого розвитку 

банківської системи. Це зумовлено рядом факторів, серед яких можна виділити 

наступні: значна частка капіталу державної власності в статутних капіталах 

банків; велика частка активів, сконцентрована в державних банках, і разом з 

цим висока частка проблемних активів в портфелях державних банків.  

З метою врегулювання процесу приватизації державних банків 

Міністерством фінансів України на початку 2018 року було розроблено «Засади 

стратегічного реформування державного банківського сектору». Реалізація 

Стратегії потребує застосування дієвих механізмів з метою відновлення 

стійкості банківської системи, підвищення ефективності діяльності банків. 

Тому, Міністерство фінансів України повинно чітко дотримуватися виконання 

Стратегії, щоб не допустити поглиблення фінансово-економічної кризи. 
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У сучасних умовах фінансової політичної та економічної нестабільності 

гостро стоїть питання забезпечення фінансової стійкості банків. Саме банкам 

наданий пріоритет у залучені тимчасово вільних коштів суб’єктів 

господарювання та розподіл грошових надходжень у найбільш прибуткові 

галузі економіки. Складна економічна ситуація в Україні, нестабільність курсу 

національної валюти та недовіра населення до банків підтверджують наявність 

проблем у банківській сфері. Оскільки важливою умовою ефективної роботи 
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банків є забезпечення мінімального ризику та високого рівня надійності, то 

дослідження проблем управління фінансовою стійкістю банків є своєчасним та 

актуальним.  

Вивченню питань управління фінансовою стійкістю банку присвячена 

значна кількість праць вчених, таких як: В. Вітлінський, Л. Галяєва, 

А. Герасимович, А. Граділь, О. Дзюблюк, В. Коваленко, О. Колодізєв, 

В. Кочетков, І. Сало, В. Стельмах, Н. Хіміч та інші. Але незважаючи на 

дослідження даного питання, простежується потреба у подальших розвідках 

щодо сутності та особливостей управління фінансовою стійкістю. 

Банк, як комерційна структура, зацікавлений у найбільш прибутковому 

вкладенні наявних грошових ресурсів, прагненням до максимізації прибутків 

зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. 

Отже, банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та 

банкрутства. Класичне поняття про банківську систему випливає з трьох 

існуючих головних критеріїв: ліквідність, рентабельність та безпечність. Ці 

критерії необхідно враховувати банкам при вивченні проблем фінансової 

стійкості. Волатильність на ринках капіталу, фондових ринках, товарних 

створює передумови для нестабільності на банківському ринку України. Це 

вимагає від банків швидкого реагування на мінливі макроекономічні умови, 

фінансовий стан позичальників, вартість заставного забезпечення. Водночас, 

посилюються вимоги регулятора певним чином є викликом для керівництва 

банків, що, за певних обставин, вимагає від нього переналаштовувати роботу 

банку з метою підвищення його фінансової стійкості. 

Узагальнення проаналізованих визначень поняття «фінансова стійкість» 

дозволяє виділити декілька підходів до її розуміння. Так, фінансову стійкість 

розглядають як: 

1) відповідність сукупності критеріальних значень певних фінансових 

показників (О. Пернарівський [1]);  

2) динамічну категорію «системи трансформації ресурсів та ризиків» 

(В. Кочетков [3]);  

3) складову загальної стійкості банку (Ю. Маслюченков [4]);  

4) ліквідність і платоспроможність (О. Пернарівський [1]);  

5) прибутковість (В. Коваленко [2]).  

Таким чином, проведене дослідження категорії «фінансова стійкість» 

банку дозволяє визначити її як якісну характеристику його фінансового стану, 

котрий характеризується збалансованістю, достатністю та оптимальним 

співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умови підтримання на 

достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та 

мінімізації ризиків. 

Загальний економічний стан, що може впливати на вирішальні 

компоненти фінансової стійкості — доходи і витрати, особливо, за кредитними 

операціями. Це обсяги і капіталізація виробництва, ділова активність і 

фінансовий стан позичальників, стан платіжного балансу країни, інвестиційної 

сфери, масштаби тіньової економіки, ступінь бартеризації господарських 

зв’язків, залежність економіки та всієї фінансової системи від зовнішніх 
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запозичень фінансових ресурсів. Необхідність і мета механізму управління 

фінансовою стійкістю комерційних банків зумовлена проблемою практичного 

забезпечення фінансової стійкості банків як на макро-, так і на 

мікроекономічному рівні для їх належного функціонування та стабільного 

розвитку, з одного боку, а також, з метою створити базові передумови до 

виконання банками своїх функцій, реалізації ролі в економіці з іншої, що 

позначається на надійності банківської системи в цілому, на економічному 

розвитку країни та швидкості ринкових перетворень у процесі суспільного 

відтворення. Управління фінансовою стійкістю банку передбачає реалізацію 

наступних функціональних процесів:  

 планування — визначає необхідність постановки цілей, 

обгрунтування тактики і стратегії досягнення основної мети, а саме 

забезпечення фінансової стійкості банку та гарантування ліквідності);  

 аналіз — дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки різних 

аспектів діяльності банку, саме за його допомогою можна швидко розрахувати 

показники, що визначають рівень фінансової стійкості та ліквідності; 

 оцінка та регулювання — здійснюється за допомогою комплексу 

прийомів та методів;  

 контроль — полягає у перевірці відповідності отриманих 

результатів запланованим показникам, оптимальні значення яких сприяють 

підвищенню рівня фінансової стійкості банку та забезпечення його ліквідності. 

Важливою умовою ефективного управління фінансовою стійкістю та 

ліквідністю банків є дотримання певного комплексу принципів. Принципи 

управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку: 

 принцип єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами 

управління даної системи; 

 принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю; 

 принцип єдності тактики і стратегії у процесі управління 

фінансовою стійкістю для забезпечення його безперервності; 

 принцип взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів системи 

управління фінансовою стійкістю банку, який полягає у тому, що 

функціонування окремого елементу зумовлює особливості дії іншого, а 

взаємний вплив та цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує 

результативність процесу управління фінансовою стійкістю; 

 принцип гнучкості процесу управління фінансовою стійкістю 

банку, що дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 

Система управління фінансовою стійкістю комерційного банку 

представляє собою діалектичний взаємозв’язок процесу планування, організації 

та контролю за станом капіталу, рентабельності, ліквідності, активами та 

пасивами банку при одночасному обліку рівня ризику, якості менеджменту та 

мотивації персоналу як невід’ємної частини досягнення максимальної 

ефективності банківської діяльності на основі поставлених цілей. 

В загальному вигляді концептуальна модель системи управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку можна представити у формі 
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взаємодії чинників, що включають об’єкти управління (капітал, прибуток, 

ліквідність, активи та пасиви), ризики та обмеження, які встановлюються НБУ 

у формі нормативів. При цьому цільові орієнтири по кожному об’єкту 

управління задаються акціонерами в рамках стратегії розвитку банку, яка є 

своєрідною основою системи управління. 

Таким чином, фінансова стійкість займає важливе місце у діяльності 

банку. Тому врахування проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо 

управління фінансовою стійкістю та ліквідністю, реалізація на практиці 

представлених функціональних процесів та відповідного інструментарію, 

дотримання зазначених принципів дозволить забезпечити платоспроможність, 

стабільність та високу ефективність діяльності банку. Збалансована політика 

банку з управління фінансовою стійкістю та ліквідністю гарантуватиме гнучке 

поєднання максимізації прибутковості з обов’язковим додержанням норм 

ліквідності. 
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Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання у 

національній економіці ставить на перший план проблему спрямування 

ресурсів у реальний сектор. За умов недостатнього рівня розвитку фінансового 

ринку, а також низького інвестиційного потенціалу країни роль банківської 

системи в активізації інвестиційної діяльності посилюється. Банки, виступаючи 

посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів, 

визначають напрями та обсяги кредитування та інвестування, опосередковуючи 

відтворювальні процеси в економіці. Проте залишаються актуальними 

проблеми забезпечення достатності, ліквідності та стабільності ресурсної бази 
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банків для фінансування та кредитування реального сектору економіки, які 

потребують вирішення. 

Метою роботи є дослідження стану та систематизація проблем кредитно-

інвестиційної діяльності банків України. 

Вітчизняні банки здійснюють значну кількість банківських операцій, 

посеред них найвагомішими є кредитно-інвестиційні, що складають сукупний 

кредитно-інвестиційний портфель будь-якого банку та всієї банківської системи 

країни. Саме тому формування та управління кредитно-інвестиційним 

портфелем є важливою складовою ефективної діяльності банку, оскільки ці 

операції — найбільш прибуткова складова банківських активів. Кредитно-

інвестиційний портфель виступає певним показником, за допомогою якого 

можна оцінити конкурентоспроможність банку, його здатність надавати якісні 

послуги для підтримки реального сектору та населення у вигляді кредитування 

та інвестиційних операцій.  

Головною особливістю кредитно-інвестиційної діяльності вітчизняних 

банків є те, що ця діяльність супроводжується високими ризиками як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.  

Проаналізуємо кредитно-інвестиційний портфель банків України за 2016-

2018 роки (табл. 1). За період аналізу кредитно-інвестиційний портфель банків 

України збільшився на 261030 млн грн, зокрема у 2018 р. порівняно із 2017 р. 

відбулося зростання на 136678 млн грн, у 2017 р. у порівнянні із 2016 р. — на 

124352 млн грн. Із 2016 р. по 2018 р. відбувся приріст як кредитного портфелю, 

так і портфелю цінних паперів. Кредити, надані клієнтам збільшилися за період 

аналізу на 112695 млн грн, вкладення в цінні папери та довгострокові інвестиції 

— на 148335 млн грн, причому банки під час формування портфеля цінних 

паперів найбільше вкладень здійснювали в ОВДП, надаючи перевагу 

гарантованим і стабільним доходам [1]. У структурі кредитно-інвестиційного 

портфелю спостерігаються певні зміни. За період аналізу зросла питома вага 

портфелю цінних паперів у кредитно-інвестиційному портфелі, що свідчить про 

активізацію діяльності банків із цінними паперами, особливо ОВДП. 

Таблиця 1 

Кредитно-інвестиційний портфель банків України 

Показники 

Значення показника Абсолютний приріст 

2016 2017 2018 

у порівнянні з 

попереднім періодом 
за 

період 

аналізу 2017/2016 2018/2017 

Кредити, надані 

клієнтам, млн грн 
1005923 1036745 1118618 30822 81873 112695 

Питома вага кредитного 

портфелю у кредитно-

інвестиційному 

портфелі, % 

75,2 70,9 69,9 -4,3 -0,9 -5,2 

Вкладення в цінні 

папери та довгострокові 

інвестиції, млн грн 

332273 425803 480608 93530 54805 148335 
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продовження табл. 1 

Показники 

Значення показника Абсолютний приріст 

2016 2017 2018 

у порівнянні з 

попереднім періодом 
за 

період 

аналізу 2017/2016 2017/2016 

з них: ОВДП, млн грн 312470 348638 407425 36168 58787 94955 

Питома вага портфелю 

цінних паперів у 

кредитно-

інвестиційному 

портфелі, % 

24,8 29,1 30,1 4,3 0,9 5,2 

Разом кредитно-

інвестиційний портфель, 

млн грн 

1338196 1462548 1599226 124352 136678 261030 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [2] 

 

Отже, як свідчать дані таблиці 1 з кожним роком збільшується обсяг 

кредитів та посилюється інвестиційна діяльність. Проте існує ряд проблем, що 

перешкоджають більш ефективному розвитку банківського кредитування та 

інвестування. 

Систематизуємо та узагальнимо проблеми кредитно-інвестиційної 

діяльності банків України [1; 3; 4; 5; 6]: 

 погіршення кредитоспроможності позичальників; 

 зростання кількості непрацюючих кредитів і, як наслідок, — 

зменшення якості кредитного портфеля; 

 зростання кредитного ризику банківських установ; 

 невідповідність термінів інвестиційних проектів та ресурсної бази; 

 високі ставки процентів за кредитами; 

 значний рівень ризиків для інвестування; 

 відсутність державної підтримки та стимулів для банківського 

інвестиційного кредитування; 

 недовіра до банків з боку клієнтів; 

 зменшення реальних доходів та заощаджень домогосподарств; 

 нерозвинутість фондового ринку України; 

 нестабільність воєнно-політичної ситуації в країні, що негативно 

впливає як на фінансовий сектор у цілому, так і на кредитно інвестиційну 

діяльність банків зокрема; 

 негативна політико-економічна ситуація, що не дає змоги 

прогнозування результату реалізації інвестиційних проектів. 

Таким чином, кредитно-інвестиційна діяльність банку фактично 

поєднується в єдиному портфелі, тому банківська установа здійснює зміну 

своїх акцентів з інвестування на кредитування і навпаки. У сучасних умовах 

вагомого значення набуває пошук шляхів розвитку економіки, зокрема через 

ефективне використання інвестиційних потенціалів банків. Це дозволить не 

лише розширити можливості кредитування економіки, а й сприятиме 
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диверсифікації ризиків та підвищенню прибутковості банківського бізнесу, 

зростанню довіри до банків. 

Низька активність банків як інвесторів на фондовому ринку пояснюється 

недостатнім рівнем розвитку його інфраструктури, незначною прозорістю, 

проведенням великої кількості операцій на неорганізованому ринку та 

відсутністю широкого вибору інструментів фондового ринку. Для сучасних 

банківських інвестицій характерним є переважання у них кредитної форми, що 

обумовлено відносно слабким розвитком ринку цінних паперів. 
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Однією з особливостей сучасного етапу банківського бізнесу є його 

активний перехід на клієнтоорієнтовану модель. У науковій літературі для її 

характеристики вживаються такі терміни, як роздрібний бізнес, рітейл. На 

сьогоднішній день роздрібний бізнес є одним із ключових елементів 

подальшого розвитку банківської індустрії. Втім, дуже важливо банківським 

установам надавати саме якісні роздрібні банківські послуги. Від ситуації у 

вітчизняному банківському роздрібному бізнесі залежить задоволення потреб 

десятків мільйонів українців, тому поліпшення якості банківських продуктів, 
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простоти у використанні та розширенні каналів їх продажу є актуальними  

питаннями, які сьогодні досліджують вітчизняні та наукові вчені. 

З’ясуванню суті та особливостей розвитку роздрібного банківського 

бізнесу присвячені дослідження таких вчених як А. Гальчинський, А. Гриценко, 

В. Геєць, М. Крупка, В. Міщенко, Ю. Пахомов, В. Суторміна, В. Федосов, 

Є. Бублик, С. Брус, О. Дзюблюк, О. Комісарчик, Р. Коцовська, В. Ходаківська, 

С. Фрунза, О. Вовчак, А. Мороз, М. Савлук, В. Ткачук, Т. Ніколаєва, А. Нікітін, 

І. Лютий, А. Андреєв, Ф. Котлер та ін. Попри численні досягнення в зазначеній 

сфері, подальшого вивчення потребують сучасні аспекти розвитку і 

вдосконалення організації роздрібного банківського бізнесу в Україні.  

Метою цієї наукової праці є дослідження особливостей розвитку 

роздрібного банківського бізнесу в сучасних умовах організації банківської 

системи України та визначення основних світових тенденцій розвитку 

роздрібного банківського бізнесу. 

У науковій літературі виділяють декілька підходів до трактування суті 

роздрібного банківського бізнесу. Один із них базується на тому, що 

роздрібний банківський бізнес — це діяльність банку, яка спрямована на 

обслуговування індивідуальних клієнтів, надання банківських послуг фізичним 

особам, роботу банку із населенням. При другому трактуванні коло клієнтів, які 

користуються роздрібними банківськими послугами дещо розширюється, і 

таким чином до фізичних осіб додаються ще й невеликі підприємці, суб’єкти 

малого бізнесу [1]. Спеціалізовані термінологічні словники визначають 

роздрібну банківську діяльність (від англ. — retail banking) як надання 

банківських послуг для індивідуальних клієнтів — широке коло приватних 

осіб, а саме домогосподарств і приватних підприємців, крім дуже заможних 

верств населення [2]. 

Характерними рисами роздрібного банківського бізнесу є наступні:  

 роздрібний банківський бізнес є самостійною формою банківської 

діяльності і йому притаманні риси роздрібної діяльності загалом;  

 йому притаманні чітко виражені склад і структура операцій та 

послуг;  

 роздрібний банківський бізнес має чітку цільову спрямованість на 

обслуговування головним чином фізичних осіб, не дивлячись на те, що до кола 

роздрібних клієнтів банку досить часто відносяться й суб’єкти малого бізнесу;  

 оскільки клієнтами роздрібного банківського бізнесу є головним 

чином фізичні особи, то відповідно необхідно враховувати конкретні 

індивідуальні їхні потреби при розробці банківських послуг;  

 усі види роздрібної банківської діяльності мають соціальний 

характер, оскільки вони сприяють підвищенню життєвого рівня населення;  

 роздрібний банківський бізнес є основним механізмом капіталізації 

заощаджень населення і їх трансформації в інвестиції [2]. 

Наразі конкурентна боротьба на ринку роздрібних фінансових продуктів 

набуває нових рис з точки зору інструментів конкуренції. Все більше увага з 

боку традиційних фінансових посередників приділяється цифровим 
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технологіям як дієвому механізму ефективної конкурентної боротьби у 

сучасних умовах. У свою чергу, сучасні технологічні рішення також мають свої 

особливості, їх головний акцент — це побудова довготривалих взаємовідносин 

з клієнтами та підвищення рівня їхнього задоволення наданими послугами та 

діяльністю банку в цілому, у тому числі підвищення якості захисту їх 

фінансових інтересів. Тому, сучасний рітейл, це, перш за все, сукупність 

механізмів та технологій. Ефективність функціонування банку та 

конкурентоспроможність на ринку суттєво залежать від рівня впровадження 

інноваційних банківських продуктів і технологій, які здатні стати поштовхом у 

подальшому розвитку банківського сектору України.  

Опитування групи світових лідерів фінансових послуг з Азії, Африки, 

Америки, Європи, Близького Сходу та Австралії дало можливість сформувати 

їхні думки щодо тенденцій та прогнозів роздрібного банкінгу. На основі 

тенденцій провідних впливових осіб, галузевих досліджень, та аналізу прогресу 

цифрової трансформації був сформований звіт «Інновації в роздрібному 

банкінгу».  Нижче наведено десять найочікуваніших тенденцій роздрібного 

банківського сектору в 2019 році (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ТОП-10 трендів банків у сфері розвитку роздрібного банкінгу 

протягом 2019 року 
Джерело: [3]. 

 

Спираючись на інформацію, представлену на рис. 1, найважливішими 

світовими трендами 2019 року в банківському рітейлі є використання 

технології Big Data, спрощення контактування з клієнтами, використання API 
(Application Programming Interface) та відкритого банкінгу, партнерство між 

банківськими та fintech-фірмами, розширення цифрових платежів та ін. 

Дослідження Accenture показало, що в 2018 році більше 80 % банків по всьому 

світі інвестували у відкритий банкінг, крім того, 77 % респондентів заявили, що 

вони в тій чи іншій мірі брали участь в проектах по відкритому банкінгу в 

минулому році, або ж планують брати участь в цьому році [4].  
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У глобальному сенсі впровадження відкритого банкінгу в банківську 

систему — це перехід від банкінгу XX століття до банкінгу XXI століття. Це не 

просто введення нового цифрового поля, це зміна, яке впливає на підхід до 

ведення справ, змінює бізнес-архітектуру і ставить в центр системи цифрові 

технології. Open banking — нова стратегія розвитку банківської сфери на 

найближче десятиліття, яка дозволяє взаємовигідно співпрацювати 

традиційним банкам і fintech-стартапам. Адже у банків є лояльність серед 

клієнтів, багаторічна історія і репутація, але при цьому банки не завжди 

встигають з імплементацією новітніх технологій. З іншого боку, часто у fintech-

проектів є корисний сервіс і хороший продукт, але користувачі не надто 

довіряють новачкам у консервативні  фінансовій сфері.  

Щодо банківського ринку України, можна сказати, що він знаходиться на 

етапі становлення та визначення можливостей щодо стандарту відкритого 

банкінгу. В Україні в 2017 році була відкрита перша інкубаційна програма 

відкритого банкінгу для fintech-стартапів — Open Banking Lab, яка організована 

спільно з НБУ і ОТП Банком. Мета програми — створити проекти, які 

покращать банківський сервіс і взаємодію банків з клієнтами, використовуючи 

відкриті дані.  

Отже, можна зробити висновок, що Україна повинна рухатися в напрямку 

розвитку відкритого банкінгу, адже це дасть можливість впроваджувати нові 

технології, відбудеться поступовий перехід до цифрового банкінгу, банки 

зможуть мати можливість отримувати більш широкий  доступ до ринку 

інновацій, а це все, в свою чергу, підвищить якість обслуговування клієнтів. 
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Сучасна банківська система є одним із найважливіших елементів 

економічної системи держави, оскільки забезпечує своєчасний перерозподіл 

ресурсів між економічними агентами, формуючи кредитний потенціал для 

економіки. Банківська система постійно перебуває в стані нерівноваги, є 
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відкритою системою, здатною до самоорганізації. Тому особливого значення 

сьогодні набуває проблема управління стійкістю банків з урахуванням 

синергетичного мислення. 

Метою нашого дослідження є висвітлення особливостей управління 

стійкістю банківської системи з позиції синергетичного підходу. 

Функціонування банківської системи являє собою складний 

організаційно-економічний механізм взаємодії багатьох взаємопов’язаних 

суб’єктів - банків, у першу чергу, які мають власні цільові орієнтири. В той же 

час, всі учасники банківської системи в сукупності являють собою цілісну 

систему, в якій діяльність кожного окремого суб’єкта спрямована на спільне 

виконання загального завдання. Крім того, між складовими банківської 

системи, її внутрішнім і зовнішнім середовищем, із системами вищої ієрархії 

відбувається безперервний обмін ресурсами, інформацією, що, в результаті, 

призводить до виникнення ринкових масових комунікацій та зв’язків. В такій 

системі зміни функціонального стану окремого елемента зумовлюють зміну 

стану інших елементів системи, зовнішнього середовища їх функціонування, а 

також і системи вищої ієрархії. Результатом цього і є виникнення 

синергетичного ефекту, який може бути як позитивним, так і негативним. 

Діяльність банківських установ включає елементи ринкової 

самоорганізації, що передбачає складну систему їх ринкової взаємодії. 

Рушійною силою ринкової самоорганізації банків є аналіз та усвідомлений 

вибір , що виключає стихійну, спонтанну еволюцію розвитку. 

Основними методологічними орієнтирами синергетичного підходу в 

дослідженні банківської системи, як різновиду складної економічної системи на 

мікрорвіні є: 

− визнання нерівноваги та нестійкості як основного джерела складної 
економічної динаміки та розвитку сучасних економічних систем; 

− визнання здатності відкритих економічних систем до самоорганізації та  
саморозвитку під впливом факторів екзогенного чи ендогенного характеру, 

внаслідок чого спонтанно виникають нові структури; 

− визнання нелінійності, альтернативності та незворотності розвитку 

складних економічних систем; 

− трактування детермінованості та випадковості як рівнозначних факторів 
еволюції економічних систем; 

− визнання конструктивізму хаосу, який генерує перехід на вищий рівень 
розвитку економічної системи та розширює спектр її можливостей; 

− заперечення можливості довгострокового прогнозування  економічного 
розвитку системи та контролю поведінки нестійких, нелінійних, відкритих 

економічних систем [1]. 

На наш погляд, дослідження банківської системи як синергетичної 

системи, що вирізняється складністю, відкритістю, цілісністю, інтегративністю, 

ієрархічністю, нелінійністю, динамічністю є досить обґрунтованим і 

необхідним на сучасному етапі розвитку економіки та фінансового ринку. 

Управління банківською системою слід розглядати як управління 

процесами в нелінійній системі з просторовою організацією, тобто як 
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управління системою, якій властивий феномен топологізму. Не варто забувати, 

що складним системам (до яких ми відносимо й банківську систему) не можна 

нав’язувати шляхи розвитку, навпаки, необхідно лише сприяти їх власним 

тенденціям розвитку і векторам їх коеволюції. Водночас, для банківської 

системи може існувати декілька альтернативних шляхів розвитку, вибір яких 

потребує наукового обґрунтування на основі принципів синергетичної 

методології, оскільки: 

− нелінійність передбачає незбереження адитивності в процесі розвитку 
банківської системи: будь-який момент слід вважати моментом чи етапом 

еволюції системи, що забезпечує процес її розвитку; 

− нестійкість означає незбереження близькості стану економічної системи в 
процесі її еволюції та суттєва залежність від зміни значень 

системоутворюючих чинників; 

− відкритість передбачає визнання процесу обміну в економічній системі 
інформацією (енергією) з зовнішнім середовищем і, відповідно, визнання 

його будови з цих елементів, що зв’язані структурою, і одночасно 

включення як підсистеми, чи елемента системи в інше ціле; 

− підпорядкування означає, що функціонування та розвиток економічної 
системи визначається усіма процесами, що відбуваються в її підсистемах 

при виникненні ієрархії масштабів часу; це дає можливість запровадити у 

складну систему  ущільнення інформації. По суті, це «самоспрощення» 

системи, що дає можливість звести її динамічний опис до незначної 

кількості параметрів. 

Однією з найбільш значущих характеристик банківської системи є 

стійкість, сутність якої розуміємо як здатність системи зберігати свій стан, 

незважаючи на наявність впливу зовнішніх факторів. Враховуючи складність і 

мінливість фінансового ринку варто відмітити, що визначальною умовою 

оптимальної поведінки банківської системи є її нерівноважна самоорганізація 

та функціональна стійкість у нерівноважних умовах. Тому, нерівновагу варто 

розглядати як таку ж фундаментальну властивість банківської системи, як і її 

стійкість. Періодичні стани нестійкості банківської системи з позицій 

синергетичного підходу називаються точками біфуркації (“подвійних 

розгалужень”), а їхня наявність є обов’язковою умовою для переходу системи 

від попереднього свого стану до нового.  

З позиції проблематики управління стійкістю банківської системи, 

необхідно враховувати такі принципові аспекти [2]: 

− розвиток відкритих систем в довгостроковому періоді здійснюється на 
основі періодичної зміни стійких і нестійких її станів; 

− стійкість чи нестійкість системи зумовлена тим, які зворотні зв’язки в 
системі переважають — позитивні чи негативні; 

− в період нестійкого стану системи зростає значимість впливу на існуючі 
адаптаційні механізми гасіння флуктуацій; 

− вибір бажаної траєкторії розвитку системи після проходження нею точки 
біфуркації можливий на основі формування нової дисипативної структури з 

орієнтацією на задані характеристики. 



98  

Варто чітко усвідомити, що нестійкі стани банківської системи є 

неминучими в ринковій економіці. Тому в процесі управління банківською 

системою можна впливати на динаміку процесу нерівноважності, на 

періодичність і частоту виникнення кризових явищ у системі. Разом з тим, 

синергетичний механізм процесів самоорганізації банківської системи показує 

складність управлінських зовнішніх впливів, спрямованих на забезпечення 

стійкості функціонування системи. Крім того, в процесі управління стійкістю 

банківської системи необхідно враховувати ступіть стійкості формальних і 

неформальних норм, які регламентують поведінку її складових елементів, а 

також кількість елементів (банків), складність зв’язків і способів інституційної 

взаємодії між ними. 

Підводячи підсумок вищевикладеному відзначимо, що банківська 

система за синергетичним підходом являє собою економічну систему мікро-

рівня, яка відноситься до типу відкритих, складних об’єктів, а також 

вирізняється динамічністю свого розвитку. З такої позиції ознака стійкості 

банківської системи передбачає її гнучкість до впливу зовнішніх факторів, 

здатність до самозбереження і стабільності важливих параметрів розвитку, 

тобто збереження стійкого стану. Процес управління стійкістю банківської 

системи повинен базуватися на важливих принципах синергетичного підходу, 

враховувати відкритість, нерівноважність і нелінійність розвитку системи. 
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Нагальною потребою в умовах глобалізованого світу стало забезпечення 

координації національних систем регулювання і нагляду за діяльністю 

фінансових установ. Теоретичні аспекти діяльності регуляторно-наглядових 

систем у фінансовому секторі економіки досліджували багато науковців 

(Б. Ейхенгрін, Д. Кальво, Г. Карчева, А. Мелецкі, В. Міщенко та ін.). Ними 

проведено багато важливих і результативних досліджень еволюції 

інституційного забезпечення таких систем. Однак, у зазначених дослідженнях 

наявні різні підходи до виокремлення моделей регуляторно-наглядових систем.  

Метою дослідження було проведення аналізу позитивної практики 
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формування систем регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ та 

виокремлення основних факторів для класифікації моделей таких систем.  

Вплив сформованої системи регулювання і нагляду за діяльністю 

фінансових установ на економічний розвиток держави обумовлює науковий 

пошук оптимальної моделі інституційного забезпечення цього процесу. Вибір 

ефективної форми організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових 

установ та встановлення доцільного розподілу функцій між уповноваженими 

органами вирішується державами самостійно з урахуванням позитивного 

міжнародного досвіду та об’єктивних факторів, що склалися у країні. 

Доцільно зазначити, що практично всі країни починали організацію 

державного регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ із 

секторальної або інституційної моделі.  

На нашу думку, об’єктивною причиною появи секторальної моделі та 

створення окремих уповноважених органів, які здійснюють нагляд за різними 

секторами (кредитно-депозитна діяльність, страхування, торгівля цінними 

паперами та деривативами) була різна сутність фінансових послуг, яка 

встановлює основу правовідносин між фінансовою установою і споживачем 

фінансової послуги, а саме:  

− операції з грошовими коштами без їхньої трансформації у інші фінансові 
активи (кредитування, депозити, факторинг, фінансовий лізинг, платіжних 

послуг та грошових переказів, випуску електронних грошей, обмін валюти 

тощо); 

− операції з фінансовими інструментами із трансформацією грошових коштів 
у активи, що мають майновий характер правовідносин (цінні папери); 

− операції щодо трансформації грошових коштів у зобов’язання по 

хеджуванню ризиків через фінансові інструменти (деривативи); 

− операції щодо трансформації грошових коштів у зобов’язання за 

договорами убезпечення (страхування). 

Саме сутність фінансової послуги, а не інституційний вид фінансової 

установи, став підґрунтям для формування секторального підходу при 

створенні регуляторно-наглядових систем. 

Ускладнення ринків фінансових послуг суттєво вплинуло на дієвість 

державного регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, що 

призвело трансформації інституційної організації цих процесів у багатьох 

юрисдикціях. Інтегрована модель концентрації всіх наглядових функцій в 

центральному банку почала реалізовуватися у Сінгапурі. Цей шлях обрали 

деякі європейські країни (Ірландія, Чехія, Словаччина, Литва).  

Натомість, в скандинавських країнах (Норвегія, Данія, Швеція) 

інтеграційні процесі призвели до появи окремого регуляторно-наглядового 

органу. Доцільно таку модель концентрації всіх регуляторно-наглядових 

функцій в одному органі за єдиною методологією  називати консолідовано, що 

дозволяє за єдиною методикою  більш системно аналізувати процеси, які 

відбуваються на ринках фінансових послуг, що сприяє зменшенню 

можливостей для використання регуляторного арбітражу, а також значно 

посилюється нагляд за фінансовими конгломератами.  
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Також доцільно зазначити наявність іншої моделі нагляду за діяльністю 

фінансових установ, яку називають Twin Peaks (реалізована у Австралії, 

Нідерландах, Бельгії, Новій Зеландії, Великій Британії, Південній Африці). Ця 

модель нагляду заснована на функціональній спеціалізації органів нагляду за 

завданнями і передбачає функціонування двох окремих уповноважених органів, 

один з яких спеціалізується на пруденційному нагляді за діяльністю фінансових 

установ, а інший — на нагляді за здійсненням діяльності на ринках фінансових 

послуг, або нагляді за ринковою поведінкою фінансових установ.  

Доцільно також виокремлювати варіант, коли під реформуванням 

системи регулювання і нагляду створюється єдина установа, що стає простою 

парасолькою для всіх колишніх наглядових органів, дозволяючи кожному з них 

працювати за старими секторальними регуляторними та наглядовими 

підходами. 

Для здійснення класифікації моделей регуляторно-наглядових систем 

пропонується встановити критерії, за якими визначаються у різних 

юрисдикціях уповноважені за реалізацію окремих функцій органи, а саме:  

− щодо забезпечення нагляду за діяльністю фінансових установ; 
− щодо мікропруденційного нагляду; 
− щодо захисту споживачів фінансових послуг та інвесторів; 
− щодо макропруденційного нагляду; 
− щодо виведення фінансових установ з ринку. 

Запропоновано наступну класифікацію моделей до регуляторно-

наглядових систем, яку наведено в табл. 1, де: ЦБ — центральний банк; ОН — 

орган нагляду за діяльністю фінансових установ; ОВ — орган виведення 

фінансових установ «з ринку»; ОПН — органу пруденційного нагляду. 

Таблиця 1 

Класифікація моделей регуляторно-наглядових систем 

Моделі 

Нагляд за 

діяльністю 

фінансових 

установі 

Мікро-

пруденціний 

нагляд 

Макро-

пруденційний 

нагляд 

Захист 

споживачів 

фінансових 

послуг 

Вирішення 

проблем із 

фінансовими 

установами 

Секторальна модель  ЦБ та 

окремі ОН 

ЦБ та окремі 

ОН 

ЦБ окремий 

орган, або 

ЦБ чи ОН 

ЦБ, або 

окремий ОВ. 

Консолідована 

модель із 

централізацією і 

консолідацією 

функцій в ЦБ 

ЦБ ЦБ ЦБ окремий 

орган, або 

ЦБ чи ОН 

ЦБ, або 

окремий ОВ. 

Консолідована 

модель із 

централізацією і 

консолідацією 

функцій в єдиному 

ОН 

Єдиний ОН Єдиний ОН Єдиний ОН 

спільно з ЦБ 

Єдиний 

ОН 

Окремий ОВ 

Інтегрована модель 

Twin Peaks 

ОН ОН 

 

ОПН ОН Окремий ОВ, 

або ОН 

Джерело: розроблено автором. 
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Отже, за запропонованими критеріями класифіковано чотири моделі 

системи регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ: секторальна 

модель, консолідована модель із консолідацією функцій в центральному банку, 

консолідована модель із консолідацією функцій в єдиному уповноваженому 

органі нагляду та інтегрована модель Twin Peaks. Подальшого дослідження 

потребує пошук оптимальних шляхів трансформації існуючої в Україні  

секторальної моделі регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ. 
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One of the most important areas of economic reforms in Ukraine a creation of a 

supportive environment for the formation and operation of small business entities. 

Small businesses play an important socio-economic role in the development of any 

modern country. It is one of the leading sectors of the market economy, which helps 

determine the rate of economic growth, the structure and quality of the gross national 

product, saturate the market with goods and services, create new jobs, and help 

reduce unemployment. 

The research of current problems of small business development in Ukraine and 

the ways of their overcome is a very actually issue. In developed countries this kind 

of entrepreneurial activity is the driving force of the economy and creates a 

significant part of the gross domestic product. 

According to the State Statistics Service of Ukraine in 2017 the share of small 

enterprises in Ukraine was 95,47 %. During 2013—2017 years this indicator has not 

significantly changed. The number of small business entities in Ukraine in 2017 was 

322920 units. This indicator increased by 31766 (or 10,91 %) units compared with 

the reporting period of the last year. During 2013—2017 number of small enterprises 

decreased by 50889 units (or 13,61 %) (pic. 1) [1]. 
 

 

Pic. 1. Dynamics of the number of small enterprises in Ukraine 

during 2013—2017 

 

373809 

324598 327814 

291154 

322920 

250000

270000

290000

310000

330000

350000

370000

390000

2013 2014 2015 2016 2017



103  

An important way of development of small business in Ukraine is the provision 

of a loan. Citizens who have a desire to create their own company often do not have 

the necessary funds. If improve the lending structure for opening a small business, 

create appropriate benefits or reduce interest rates, more people will be able to open 

their own businesses. As a result, competition between producers will increase. In 

turn, this will greatly affect the development of the national economy. 

The current tax system, which is characterized by excessive tax pressure and 

burdensome reporting system, is imperfect. The excessive interference of public 

authorities in their activities negatively affects the development of entrepreneurship. 

In countries with a developed economy state support for entrepreneurship is 

widely used. The state should stimulate the development of small business. However, 

local self-government bodies are also important to provide information services to 

newly created entrepreneurial structures and individual entrepreneurs who want to 

start their own business. 

Despite a large number of problems faced by small businesses in Ukraine, 

research shows that prospects for small business development are possible. It is 

important to take into account the experience of the leading countries. In order to 

improve the activities of small enterprises in Ukraine, it is necessary to take the 

following measures: 

 to improve the legislative and regulatory framework for creating favorable 

conditions for entrepreneurship development; 

 create conditions for preferential lending; 

 reduce tax burden; 

 to provide information services to newly created entrepreneurial structures and 

individual entrepreneurs who want to start their own business; 

 to improve the small business support program at both the state and local 

levels. 
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Інфляція в Україні є досить актуальною проблемою сучасності. Вона 

спричиняє зростання цін, зниження життєвого рівня населення, позбавлення 

підприємців стимулів, викривлення економічних орієнтирів, загострення 

економічних і соціальних суперечностей [1, с. 34].  
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Метою дослідження виступає аналіз сучасного стану інфляційних 

процесів. 

Останніми роками інфляція в державі стала явною, набула наростаючих 

масштабів. Інфляція — явище при якому знижується купівельна спроможність 

грошей. Це означає що зменшується кількість товарів та послуг котрі можливо 

придбати за певну суму. Сучасна інфляція відбувається під впливом не тільки 

грошових, але й не грошових факторів і носить хронічний характер [2, с. 175]. 

Основним показником, за допомогою якого вимірюється інфляція в 

країні, є коефіцієнт інфляції, або індекс споживчих цін, він характеризує 

загальну зміну цін на товари і послуги у поточному періоді порівняно з 

минулим. Динаміку зміни індексу споживчих цін в країні розглянуто в табл. 1. 

Таблиця 1 

Індекси споживчих цін в Україні 

Рік 2005 2010 2015 2017 2018 
2018—2005 

(+,-) 

Січень 101,7 101,8 103,1 101,1 101,5 -0,2 

Лютий 101,0 101,9 105,3 101,0 100,9 0,1 

Березень 101,6 100,9 110,8 101,8 101,1 -0,5 

Квітень 100,7 99,7 114,0 101,9 100,8 0,1 

Травень 100,6 99,4 102,2 101,3 100,0 -0,6 

Червень 100,6 99,6 99,0 101,6 100,0 -0,6 

Липень 100,3 99,8 99,2 100,2 99,3 -1,0 

Серпень 100,0 101,2 99,2 99,9 100,0 0 

Вересень 100,4 102,9 102,3 102,0 101,9 1,5 

Жовтень 100,9 100,5 98,7 101,2 101,7 0,8 

Листопад 101,2 100,3 102,0 100,9 101,4 0,2 

Грудень 100,9 100,8 100,7 101,0 100,8 -0,1 

За рік 110,3 109,1 143,3 113,7 109,8 -0,5 

 

Як видно з таблиці за дослідний період, індекс споживчих цін зменшився 

на 0,5 %, проте антирекордом за всю історію незалежності країни стало 

зростання відсотку інфляції в 2015 році, який склав 43,3 %.  

Національний банк України (НБУ) залишив прогноз інфляції на кінець 

2018 року на рівні 8,9 % і переглянув прогноз базової інфляції у бік зниження 

до 7,1 % [3].  

Зазначається, що більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення 

інфляції знівелюється через посилення впливу проінфляційних чинників. Вплив 

цей зберігатиметься впродовж ще трьох кварталів 2019 року. Таким чином, 

інфляційні процеси  повинні повернутися в межі цільового діапазону в наслідок 

проведення жорсткої монетарної політики, яка має компенсуватиме дію 

чинників і стане одним з ключових факторів. 

Нинішнє зниження темпів інфляції пов’язано передусім із проведенням 

Національним банком України жорсткої монетарної політики, що водночас 

стримує економічне зростання. Ключовим індикатором жорсткості монетарної 

політики є облікова ставка НБУ. 
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Проте існує низка ризиків щодо не можливості уповільнення інфляції в 

країні, а саме: 

– відсутність прогресу у проведенні структурних реформ, необхідних 

для збереження макрофінансової стабільності та продовження програми з МВФ 

на фоні високих обсягів погашення зовнішніх боргів у наступних роках; 

– погіршення умов доступу на міжнародні фінансові ринки, що 

призведе до посилення девальваційних та інфляційних очікувань; 

– проведення Урядом України більш м’якої фіскальної політики 

(зокрема подальше підвищення соціальних видатків вищими темпами, ніж 

загальне зростання продуктивності праці в економіці), що посилить 

інфляційний тиск; 

– ескалація бойових дій може призвести до погіршення очікувань та 

негативних соціально-економічних наслідків; 

– зниження світових цін на сировинні товари, що зменшить 

надходження від експорту  та погіршить поточний рахунок платіжного балансу 

України. 

Інфляція властива більшості економічно розвиненим країнам світу і є 

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

важливим об’єктом державного регулювання. В його основі лежить 

антиінфляційна політика, головними складниками якої є виважена грошово-

кредитна політика, впорядкування державних фінансів, прозорого і 

конкурентного доступу до ресурсів, забезпечення рівності прав власників. 

Для подальшого стримування інфляційних процесів та покращення 

економічної ситуації в державі нами запропоновано такі заходи: 

– подальше синхронне зростання економічної активності в 

розвинених країнах та країнах, ринки яких розвиваються. Вагомими факторами 

такої динаміки будуть прискорене зростання споживчого попиту та 

пожвавлення світової торгівлі;  

– зростання інвестицій завдяки м’яким фінансовим умовам; 

– уповільнення імпортованої інфляції в умовах відносно низької 

волатильності обмінного курсу; 

– жорстка монетарна політика.  

Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило оновленням економіки і 

її піднесенням. Тому більшість дослідників вважає кризи переломним 

моментом в науково-технічному, соціальному, політичному і економічному 

розвитку. 
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Економічний розвиток і зростання представляє собою здатність 

економіки до розширеного відтворення товарів та послуг. Одним із індикаторів 

даного відтворення є ВВП. Розподіл і перерозподіл ВВП здійснюється через 

такий інструмент, як фінанси.  

«Фінанси — історична категорія, що виникла одночасно з появою 

держави та розвитком товарно-грошових відносин. Саме для виконання 

державою своїх функцій (оборона, утримання державного апарату та армії, 

підтримка соціально незахищених верств населення, розвиток економіки, 

міжнародне співробітництво тощо) й потрібні були кошти. З появою держави 

з’явилась така фінансова категорія, як податки, за допомогою яких 

поповнювалася державна казна. Слово «фінанси» походить від латинського 

«financia», що перекладається як «грошовий платіж», і спочатку було тісно 

пов’язане з податками. З розвитком держави фінансові відносини 

вдосконалювалися і вже не концентрувалися лише у податках. Поступово 

формувалися бюджети, державний кредит, фонди грошових коштів цільового 

призначення, державні цінні папери та інші форми прояву фінансових 

відносин» [8, с. 8]. 

Фінанси взаємопов’язані з економічними, соціальними процесами в 

країні. Сутність фінансів проявляється у їх функціях суспільного життя 

держави. В наукових джерелах виокремлюються такі функції фінансів, як 

розподільча, стимулююча та контролююча Наведені функції реалізуються 

шляхом фінансового механізму. 

Фінансовий механізм є сукупністю способів організації фінансових 

відносин, які застосовуються у суспільстві з метою досягнення цілей соціально-

економічного розвитку. 

Зміст категорії «фінансовий механізм» у наукових доробках як 

українських, так і зарубіжних вчених розглядається різнопланово. 

В теорії та практиці  категорія «фінансовий механізм» застосовується на 

макро- та мікрорівнях. 

Як слушно зазначає О. Квасницька, в економічній літературі розглядають 

різні види фінансових механізмів, однак базовим є господарський механізм, 

тому що він є основою планування, базою ціноутворення, підставою для змін у 

фінансовому праві.  

На макрорівні фінансовий механізм є складовою частиною єдиної 

фінансової системи, яка охоплює: 
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- сферу фінансів на макро- і мікрорівні (об’єкт фінансової системи); 

- сукупність фінансових органів та інститутів (суб’єкт фінансової 

системи); 

- фінансовий механізм (засіб взаємодії суб’єкта й об’єкта фінансової 

системи). 

Фінансовий механізм стимулює весь процес відтворення: виробництво, 

розподіл, обмін і споживання. Він покликаний забезпечити найсприятливіші 

умови дії об’єктивних економічних законів. Усі елементи фінансового 

механізму повинні бути чіткими, дієвими, погодженими в єдиній системі [6, 

с. 64—65 ].  

І. Балабанов визначає фінансовий механізм як систему дії фінансових 

важелів, яка відображена в організації, плануванні та стимулюванні фінансових 

ресурсів [2, с. 25].  

І. Благун та О. Василик [3; 4] розглядають фінансовий механізм як 

сукупність форм і методів розподілу та перерозподілу ВВП для забезпечення 

потреб держави, суб’єктів підприємництва, населення шляхом раціонального 

формування  та використання фінансових ресурсів. 

Н. Заяц, М. Фісенко, В. Опарін [5; 10] трактують фінансовий механізм як 

сукупність форм і методів та важелів впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства. 

М. Артус [1] наведену сукупність називає цілісною системою, яка формує 

нові якості фінансового механізму в умовах ринкових відносин. 

Н. Метеленко, О. Шульга [9, с. 172—173 ] розкривають зміст фінансового 

механізму з точки зору концептуальних підходів: 

1) функціонування фінансів підприємств; 

2) сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на 

стан та розвиток підприємства. 

На основі власних досліджень автори узагальнюють концептуальні 

підходи та структурують зміст фінансового механізму з точки зору засобу 

впливу та системи управління, який відображає внутрішню організацію 

фінансових відносин та зовнішній прояв фінансів. 

І. Колесова визначає як суттєвий аспект системного підходу щодо 

розуміння і сутності фінансового механізму, поділ системи на дві частини: 

керуючу та керовану підсистему. 

Керуюча підсистема — це суб’єкт управління фінансами, тобто, 

фінансовий механізм. Керуюча підсистема представляє собою складний 

багаторівневий елемент зі своєю ієрархією та організацією, сукупністю прямих 

та непрямих методів впливу, що  передбачає не тільки координацію дій на всіх 

рівнях, але й погодження загальних цілей управління як неодмінної умови 

ефективного функціонування фінансового механізму [7, c. 182].  

Дослідження дають підстави визначити фінансовий механізм як систему 

організації фінансових відносин шляхом поєднання наступних елементів: 
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- фінансові методи — спосіб впливу фінансових відносин на 

господарський процес; 

- фінансові важелі — спосіб дії фінансового методу; 

- правове забезпечення — законодавчі акти, постанови, накази та інші 

правові документи органів управління; 

- нормативне забезпечення — інструкції; методичні рекомендації, 

нормативи, індикатори, тарифи тощо. 

Наведені елементи є складовими єдиного цілого, втім, вони 

функціонують самостійно. 

Узагальнюючи викладене вважаємо, що важливим напрямком подальших 

досліджень є обгрунтування критеріїв функціонування фінансового механізму з 

урахуванням балансу інтересів учасників фінансових відносин.  
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Одним із важливих чинників, котрі забезпечують можливість банківської 

системи здійснювати значний позитивний вплив на економіку, розширювати 

банківські послуги, не допускаючи при цьому значних ризиків і відповідно 

зберігаючи надійність системи, є власний капітал банку. Саме недостатньо 

високий рівень капіталу банків гальмує динамічний розвиток вітчизняної 

економіки. 

Власний капітал банку є одним із базових елементів стабільності та 

надійності, який сформований за рахунок коштів його власників, 

використовується в процесі здійснення банківської діяльності з метою 

отримання прибутку, сприяє підвищенню довіри клієнтів до банку в результаті 

виконання властивих йому функцій. 

Щодо трактування власного капіталу як самостійної дефініції, мають 

місце різноманітні позиції, що наведені в табл. 1 

Таблиця 1 

Підходи щодо тлумачення сутності поняття «власний капітал» [1] 

№ з/п Автори Сутність підходу до трактування 

1. О.В. Васюренко, 

К.О. Волохата  

власний капітал банку — сукупність внесених 

власниками (учасниками капіталу) власних коштів, які 

зростають у результаті ефективної банківської 

діяльності в процесі капіталізації прибутку, а також за 

рахунок додаткових надходжень із боку учасників 

2. В.І. Міщенко, Н.Г. 

Слав’янська  

власний капітал — спеціально створені фонди і 

резерви, призначенні для забезпечення фінансової 

стійкості, комерційної та господарської діяльності, 

відшкодування можли вих збитків і які перебувають у 

користуванні банку протягом всього періоду його 

функціонування 

3. О.В. Дзюблюк  власний капітал — сукупність активів банку, які у 

випадку його банкрутства спрямовуються на 

відшкодування втрат вкладників 

4. А.М. Герасимович, 

М.Д. Алексеєнко, 

І.М. Парасій-

Вергуненко  

власний капітал банку являє собою грошові кошти та 

виражену в грошовій формі частину майна, які 

належать його власникам, забезпечують економічну 

самостійність і фінансову стійкість банку, 

використовують для здійснення банківських операцій 

та надання послуг із метою одержання прибутку 
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Структура власного капіталу банку є досить складною, що пов’язане з 

низкою обставин, а саме — з необхідністю дотримання певних економічних 

нормативів, потребою у формуванні резервів на випадок непередбачених 

ситуацій і різних фондів, призначених для реалізації політики розвитку 

банку. 

Загалом, власний капітал складається зі статутного капіталу (внесків 

акціонерів, паїв), резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. Він є 

власністю банку та нагромаджується для уникнення негативних наслідків 

тимчасового падіння вартості активів, а також для підтримання довіри до 

банку [2]. 

Розмір власного капіталу комерційного банку залежить від багатьох 

факторів, до яких належить: 

1. Граничний розмір активних операцій банку — це означає, що банки 

орієнтовані на певне коло клієнтів, які повинні мати власні кошти в такому 

розмірі, щоб задовольняти всі обґрунтовані потреби своїх постійних клієнтів у 

позикових коштах, не порушуючи встановлених нормативів. 

2. Специфіка клієнтів банку — переважна більшість серед клієнтів банку 

великих кредитоємних підприємств вимагає від нього більшого розміру 

власних коштів при тому ж загальному обсязі активних операцій у порівнянні з 

банком, що орієнтується на обслуговування більшого числа дрібних 

позичальників, оскільки в першому випадку у банку будуть великі ризики на 

одного позичальника, які обмежуються 

3. Характер і міра ризику активних операцій банку — орієнтація банку на 

проведення операцій, пов’язаних з великим ризиком, з використанням нових 

фінансових технологій, вимагає відносно більшого розміру власних коштів. І 

навпаки, переважання в кредитному портфелі банку кредитів та позик з 

мінімальним ризиком допускає відносне зниження власних коштів банку 

4. Розвиток ринку кредитних ресурсів і кредитної політики НБУ,тобто, 

лібералізація кредитної політики при розвиненому ринку полегшує доступ 

банку до кредитних ресурсів і знижує рівень необхідних банку власних коштів.  

5. Дивідендна політика банку: високий рівень дивідендів свідчить про 

успішну фінансову діяльність банку і сприяє підвищенню довіри до нього; є 

рекламою для залучення нових акціонерів і забезпечує можливість отримання 

емісійних різниць. Стабільна дивідендна політика сприяє підвищенню ринкової 

вартості акцій. 

Отже, для забезпечення збільшення рівня власного капіталу банку 

необхідно насамперед подолати кризові явища як у вітчизняній банківській 

системі, так і в соціально-економічній системі. Такі дії в подальшому приведуть 

до стимулювання розвитку банківської діяльності в країні, що розширить 

можливості банків щодо збільшення рівня власного капіталу. 
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Необхідність структурної перебудови економіки України, посилення 

конкуренції між фінансово-кредитними установами та виникнення принципово 

нових можливостей в умовах розвитку потужного фінансового ринку 

спонукали банківські установи до пошуку нових способів підвищення 

дохідності своїх операцій. Одним із таких способів виявився розвиток 

інвестиційної діяльності.  

Проектне фінансування як різновид фінансування реальних інвестицій 

зарекомендувало себе як досить ефективний спосіб залучення коштів для 

фінансування інвестиційних проектів у розвинених країнах.  

У світовій практиці найтиповіші інвестиційні проекти пов’язані з 

природним процесом заміни застарілого обладнання у межах сфери діяльності, 

заміною морально застарілого обладнання з метою зменшення виробничих 

витрат, збільшенням випуску продукції та розширенням ринку послуг; 

розширенням підприємства з метою випуску нових продуктів або поліпшенням 

екологічного становища [1, c. 189]. 

Під проектним фінансуванням розуміють надання банком цільового 

кредиту для реалізації інвестиційного проекту, за якого забезпеченням 

платіжних зобов’язань виступають грошові доходи від його реалізації та 

активи, що відносяться до нього. Серед характерних ознак проектного 

фінансування виділяють високий рівень ризику через значний обсяг 

капіталовкладень та протяжність у часі.  

Варто погодитися з думкою Г. М. Чепелюк, що основні переваги 

проектного фінансування полягають у наступному:  

1) об’єктом оцінки кредитоспроможності виступає, в першу чергу, 

безпосередньо проект, а вже потім платоспроможність позичальника, що 

сприяє його постійному контролю та впровадженню високоефективних 

технологій та методів управління;  

2) довгостроковість — забезпечує банку прибуток у вигляді відсотків; 

3) активи, які задіяні в проекті, в заставу, як правило, не надаються. 

Втім, існують ризики, обумовлені об’єктивними та суб’єктивними 

чинниками як економічного, так і правового характеру, зокрема:  

1) економічні — проблеми з реалізацією продукції внаслідок жорсткої 

конкуренції, стрімкого розвитку технологій на світових ринках, девальвація 

національної валюти, проблеми із формуванням ресурсної бази банку;  
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2) юридичні — несприятливі зміни правової бази для реалізації проекту, 

можливість подвійного тлумачення норм законодавства сторонами проектного 

фінансування. Проблеми з отриманням дозвільної документації;  

3) політичні — обумовлені можливістю перерозподілу ринку між 

олігархічними групами внаслідок зміни політичної кон’юнктури. 

Оскільки наведені ризики виникають, переважно, в результаті подій, на 

які банк не може вплинути, то для мінімізації чи уникнення негативних 

наслідків менеджмент банку при прийнятті рішення щодо участі у проектному 

фінансуванні повинен оцінити потенційного позичальника за такими 

основними критеріями: 

1) кредитоспроможність та платоспроможність — на основі прогнозу 

грошових потоків з урахуванням реалізації проекту; 

2) покриття проекту власними коштами на рівні 25—30 % від його 

загальної вартості; 

3) позитивна кредитна історія; 
4) стабільний фінансовий стан позичальника, а також його фінансові 

результати в періоди економічних та соціальних криз; 

5) залежність позичальника від іноземних контрагентів; 
6) професіоналізм то-менеджменту,  

Врахування перелічених аспектів та розробка на основі цього 

превентивних дій дозволить ефективно застосувати механізми банківського 

проектного фінансування. Позитивні результати полягатимуть у зростанні 

обсягів виробництва, збільшенні кількості робочих місць, наповненні бюджетів 

усіх рівнів, що в свою чергу, сприятиме зниженню соціальної напруги, яка 

обумовлена економічними проблемами в Україні [2]. 

Оцінка інвестиційних проектів також має бути забезпечена точним 

аналізом середовища ринку з точки зору його ризиків. Тому учасники 

проектного фінансування, а саме: банк-кредитор, банк-гарант, постачальник 

обладнання  та ініціатор проекту повинні проводити дослідження ринку щодо 

можливості реалізації проекту і, відповідно повернення вкладених коштів усіма 

учасниками проектного фінансування. Для аналізу проекту надзвичайно 

важливими є дослідження, що представляють собою систематизовану та 

оброблену інформацію щодо ринку і ринкового середовища. Загалом, аналіз 

ризиків, що притаманні проекту за схемою проектного фінансування, необхідно 

аналізувати за наступними критеріями:  

1. Ризик відповідно до специфіки галузі виробництва. Враховуються 

особливості галузі, її залежність від макро та мезо середовища. 

2. Ризик завершення. Важливою особливістю умов контрактів є поставка 

обладнання та ліній «під ключ» з фіксованим графіком поставки / установки та 

умовами виплат.  

3. Технологічні ризики. Всі технології, які використовуються в комплексі, 

перевірені і гарантовані, загальний склад устаткування має відповідні патенти 

та ліцензії.  

4. Ризики сировинного дефіциту. Аналізуються джерела постачання 

сировини, комплектуючих, їх залежність від стабільності гривні. 
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Оскільки банки є активними учасниками процесу формування системи 

проектного фінансування, то проекти, які  вони фінансують і розглядають, є 

частиною стратегічних програм клієнтів з розвитку власного бізнесу. Співпраця 

з ініціаторами інвестиційних проектів будується на засадах стратегічного 

партнерства.  

Водночас, чинниками, що стримують розвиток банківського 

кредитування інноваційної сфери в Україні є:  

1) високі процентні ставки;  
2) обмежений обсяг довгострокових ресурсів;  
3) складність отримання та висока вартість рефінансування НБУ;  
4) недосконале законодавство, оскільки відсутній реальний законодавчий 

захист прав кредитора; 

5) проблеми надійної системи страхування кредитних ризиків та його 
висока вартість для позичальника;  

6) відтік капіталу з країни.  
Банківське проектне фінансування може стати важливим та ефективним 

механізмом для забезпечення розвитку української економіки. Воно передбачає 

розробку індивідуальних умов фінансування для кожного інвестиційного 

проекту і може поєднувати у собі найрізноманітніші інструменти залучення 

коштів: емісію цінних паперів, прямі інвестиції у статутний фонд, банківський 

та комерційний кредити, субординовані борги, державне фінансування тощо. 

Необхідність активізації інноваційної діяльності обумовлена сьогоденням у 

зростанні економіки, підвищення її конкурентоспроможності. Саме банківське 

проектне фінансування показало свою ефективність у розвитку інновацій та 

виробничої сфери загалом. Досвід розвинених країн свідчить, що такі 

інноваційні структури створюють сприятливі умови для ефективної діяльності  

малих інноваційних підприємств, що реалізують оригінальні науково-технічні 

ідеї, через надання їм у тимчасове користування виробничих площ, 

матеріально-технічної бази, інформаційних мереж, забезпечення дослідними 

приладами і устаткуванням та надання консультативної допомоги з широкого 

кола науково-технологічних, економічних і правових питань. 

Узагальнюючи теоретичні, правові та емпіричні аспекти дослідження, 

відзначимо перспективність та актуальність для національної економіки 

проектного фінансування, особливо для реалізації великомасштабних проектів 

державного значення, що зумовлює перспективність подальших наукових 

досліджень даної проблеми. 
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Домогосподарства відіграють важливу роль у фінансових відносинах 

країни: вони виступають постачальниками виробничих ресурсів і водночас є 

кінцевими споживачами на ринку продуктів. Доходи домогосподарств 

виконують важливу соціальну та мотиваційну функцію, вони забезпечують 

певний рівень життя населення, і водночас є рушійним фактором для 

забезпечення економічного зростання країни. Дане зростання буде зумовлене 

надходженням заощаджень домогосподарств в економіку, а також купівельною 

спроможністю домогосподарств придбавати товари, роботи та послуги. 

Розглядаючи рівень доходів домогосподарств Черкаської області, 

відзначимо, що область займає 13 місце за розміром номінального доходу серед 

областей України у 2017 р. [1]. В цілому, сума грошових коштів і матеріальних 

благ, що спрямована на підтримку фізичного, морального, економічного та 

інтелектуального стану населення й на задоволення потреб склалала 69399 млн. 

грн. Номінальний дохід за вирахуванням податків та інших обов’язкових 

платежів в розрахунку на одну особу за рік склав 41853,5 грн. Позитивним 

фактором є збільшення реального наявного доходу, що у відсотковому 

відношенні склав 111,6 % за 2017 рік порівняно з 2016 р. Варто зазначити, що 

даний показник є більшим за середній по Україні, який складав 110,9 % [1]. 

Наявний дохід домогосподарств Черкаської області протягом 2014-

2017 рр. мав позитивну тенденцію до зростання. У період з 2014 р. по 2015 рік 

відбулося збільшення показника на 5209,2 грн, а у 2016 р. він склав 32327,2 грн 

(збільшився на 5357,5 грн). Порівнюючи наявний дохід 2017 р. з 2016 р., 

спостерігаємо значне збільшення показника до 41853,5 грн, тобто на 9526,3 грн 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Наявний та реальний дохід населення Черкаської області 

за період з 2014 по 2017 рр. 

  2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу за рік, грн 21760,5 26969,7 32327,2 41853,5 

Реальний наявний дохід, у % до відповідного періоду 

попереднього року  
89,3 82,3 104,7 111,6 

Джерело: розроблено авторами на основі [1]. 
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У свою чергу реальний наявний дохід у 2014 та 2015 рр. зменшувався, 

оскільки складав 89,3 % та 82,3 % до попереднього року, що означає 

перевищення зростання цін над темпами зростання доходів населення. У 

2016 р. відбулися позитивні зміни, і реальний наявний дохід склав 104,7 % у 

відношенні до 2015 р. Дане зростання пов’язане з збільшенням мінімальної 

місячної заробітної плати з 1378 грн у 2015 р. до 1600 грн у 2016 р. У 2017 р. 

номінальний наявний дохід з урахуванням цінового фактору становив 111,6 % 

до 2016 р. (таблиця 1). 

Аналізуючи структуру доходів домогосподарств, варто зазначити що 

основну частину доходів складають грошові доходи, серед яких найбільше — 

оплата праці. В період з 2014 до 2017 р. частка грошових надходжень 

коливалась від 87,3 % до 80 % від загальної суми сукупних ресурсів за місяць 

на одне домогосподарство. У 2017 р. частка грошових доходів склала 84,8 %, з 

яких найбільше займає оплата праці (49,2 %) [2]. Додатковими надходженнями 

домогосподарств у 2017 р. є: пенсія (19,9 %), грошова допомога від родичів 

(6,6 %), доходи відпродажу сільськогосподарської продукції (5,5 %) та доходи 

від підприємницької діяльності та самозайнятості, що становили 3,6 % в 

структурі доходів домогосподарств Черкаської області. 

Також домогосподарства використовували такі ресурси, як продукцію, 

отриману з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, частка 

якої зменшились у 2017 р. у порівнянні з 2016 р. з 5 % до 3 %. Надані пільги та 

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива 

займали у 2016 р. 10,3 %, а у 2017 р. склали 8,5 % загальної вартості ресурсів 

домогосподарств. Пільги на охорону здоров’я, туристичних послуг, путівок на 

бази відпочинку та на оплату послуг транспорту і зв’язку були найбільш 

спожиті у 2014 р. (0,5 %), у 2015 та 2016 р. складали 0,3 % і у 2017 р. становили 

0,4 %. Загальна частка інших надходжень у структурі сукупних ресурсів на 

місяць в розрахунку на одне домогосподарство має тенденцію  до зменшення 

від 5,8 % у 2014 р. до 3,3 % у 2017 р. [2]. 

Розглядаючи сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство Черкаської області з 2014 по 2017 рік, спостерігається 

тенденція до зростання з 3956,64 грн у 2014 р. до 6733,48 грн у 2017р. Частка 

сукупних споживчих витрат має нестабільну тенденцію у аналізованому 

періоді: за 2014 рік вона складала 90,6 %, у 2015 р. зросла до 93,8 %, 2016 р. -

93,6 %, а у 2017 р. зменшилась до 91,2 %. Найбільші витрати домогосподарства 

припадали на продукти харчування та безалкогольні напої: у 2014 р. — 51,6 %, 

у період з 2015 р. до 2017 р. спостерігається тенденція до зменшення від 56,6 % 

до 48,2 %. Непродовольчі товари та послуги у 2014 р. становили 35,55 %, а у 

2017 р. — 40 %. Оплата житла та комунальних  послуг має тенденцію до 

зростання від 6,7 % у 2014 р. до 16,7 % у 2017 р. У свою чергу неспоживчі 

витрати домогосподарства за місяць складали у 2014 р. 9,4 %, а у 2017 р. 8,8 % 

[2]. 

Для визначення можливості заощаджувати домогосподарствами дослідимо 

різницю між сукупними ресурсами та витратами в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Динаміка сукупних ресурсів, витрат та можливості заощаджень 

домогосподарств Черкаської області за період з 2014 по 2017 рік 

в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн 

  2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Абсолютне відхилення 

2015р. до 

2014р. 

2016р. до 

2015р. 

2017р. до 

2016р. 

Сукупні ресурси  4041,38 4650,17 5252,58 7641,51 608,79 602,41 2388,93 

Сукупні витрати  3956,64 5009,47 5280,52 6733,48 1052,83 271,05 1452,96 

Можливість заощаджень  84,74 -359,30 -27,94 908,03 -444,04 331,36 935,97 

Джерело: розроблено авторами на основі [2].  
 

Проаналізувавши можливість заощаджень в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, відзначимо, що у 2014 р. розмір вільних 

коштів становив 84,74 грн, а в 2015 та 2016 рр. домогосподарствам не 

вистачало коштів для задоволення своїх потреб, адже витрати перевищували 

сукупні ресурси на 359,30 грн та 27,94 грн відповідно. Тобто різниця між 

можливістю заощаджень у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. зменшилась на 

444,04 грн на домогосподарство за місяць. Варто відзначити, що у 2016 р. 

показник також має від’ємне значення та складає 27,94 грн, що на 331,36 грн 

менше за показник попереднього періоду. Розмір вільних коштів 

домогосподарств в середньому за місяць у 2017 р. складав 908,03 грн, що на 

935,97 грн більше за показник попереднього року, це свідчить про позитивну 

динаміку. 

Отже, наведені статистичні дані засвідчують, що стан фінансових 

ресурсів домогосподарств у 2017 р. значно покращився у порівнянні з 2015 р. та 

2016 р. Рівень сукупних ресурсів домогосподарств зріс і перевищував сукупні 

витрати, що дало можливість домогосподарствам здійснювати заощадження. 

Проте, рівень вільних коштів є недостатнім для значного зростання економіки 

країни. Для його підвищення необхідно зменшувати рівень сукупних середніх 

витрат, особливу увагу слід звернути на таку вагому складову, як оплата житла 

та комунальних послуг, придбання продуктів та послуг, що складає вагому 

частину в загальній структурі витрат домогосподарств. 

Фінансовий стан домогосподарств істотно впливає на розвиток інших 

сфер і ланок фінансової системи, тому потребує значного покращення. Від 

рівня доходів домогосподарств залежить якість їх життя, що охоплює умови 

праці, життя і відпочинку, а також суб’єктивні відчуття спокою, комфортності 

та стабільності. 
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В умовах сучасних викликів та загроз страховий ринок України 

характерний низкою негативних тенденції, що потребують негайних змін, серед 

яких: низький рівень капіталізації страхових компаній, збитковість страхової 

діяльності, подвійне оподаткування страховиків, неефективна інвестиційна 

діяльність, нерозвинута страхова культура, високий рівень страхових виплат, 

невиконання страхових зобов’язань тощо. Важливою проблемою 

функціонування страхового ринку є недосконала методика аналізу 

результативності бізнес-процесів на ньому, що пояснюється, по перше, 

відсутністю єдиної статистичної бази, по друге, обмеженою статистичною 

інформацією, по третє, несформованим комплексним підходом до оцінки 

фінансових результатів діяльності страхових компаній. Такі негативні аспекти 

унеможливлюють відображення реалій результативності страховиків та 

тенденцій ефективного регулювання процесів на ринку, знижують ступінь 

прозорості та конкурентоспроможності страхового ринку.  

Складність побудови єдиної методики аналізу фінансових результатів 

страховиків пояснюється наявністю значної кількості показників, що 

характеризують окремі аспекти їх фінансово-господарської діяльності та досить 

часто без врахування головної особливості страхування, за якою страхові 

компанії спершу акумулюють кошти від надходження страхових премій від 

страхувальника, формуючи страхові резерви, і лише згодом при настанні 

страхових випадків здійснюють витрати у вигляді страхових виплат. При цьому 

важливо зазначити, що страхові надходження трансформуються у доходи 

тільки після закінчення дії страхового договору, а до того залишаються 

залученими коштами від страхувальників, які можуть бути їм повернуті у формі 

виплати страхового відшкодування в разі настанні страхових подій. Така 

специфіка страхової діяльності дозволяє страховикам впродовж терміну дії 

договору страхування використовувати страхові премії як тимчасово вільні 

кошти та розміщувати їх в активах з метою отримання додаткових доходів та 

прибутку. Як правило, позитивний результат від інвестиційної та фінансової 

діяльності поряд з негативним результатом від страхової діяльності забезпечує 

можливість отримання чистого прибутку страховика. Крім того, при наявності 

значної кількості показників не сформовано цілісної системи показників для 

аналізу результативності бізнес-процесів на страховому ринку.   

Поділяємо позицію О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій, що «ефективне 

управління страховою компанією потребує системного підходу до 
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економічного аналізу господарської діяльності на базі аналітичних і 

синтетичних показників оцінки результатів роботи страховика. Розроблена на 

основі узагальнення та систематизації наукових підходів до аналізу результатів 

діяльності страхових компаній модель дозволить об’єктивно оцінити 

функціонування страхової компанії, виявити її можливості та проблеми» 

[1, 171]. Вважаємо, що оцінку ефективності діяльності на страховому ринку 

необхідно здійснювати за допомогою методики комплексного аналізу в 

контексті систематизації основних показників, що визначають динаміку 

доходів, витрат, фінансових результатів за усіма видами діяльності страховика, 

застосовуючи певні критерії (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методика комплексного аналізу фінансових результатів 

діяльності страховиків в Україні  

Критерії Показники 

1. Фінансові результати від операційної діяльності: 

доходи від 

операційної 

(страхової та 

іншої 

операційної) 

діяльності 

динаміка валових (чистих) страхових премій з видів страхування, 

інших, ніж страхування життя; динаміка валових (чистих) страхових 

премій з видів страхування життя; динаміка доходу від реалізації 

послуг з видів страхування інших, ніж страхування життя; динаміка 

доходу від реалізації послуг з видів страхування життя; динаміка 

доходу від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

(виконання робіт); динаміка доходів від іншої операційної діяльності. 

витрати на 

здійснення 

операційної 

(страхової та 

іншої 

операційної) 

діяльності 

динаміка валових страхових виплат та відшкодувань; динаміка виплати 

викупних сум; рівень валових (чистих) страхових виплат з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя; рівень валових (чистих) 

страхових виплат з видів страхування життя; динаміка витрат на 

обслуговування процесу страхування і перестрахування; динаміка 

витрат від іншої операційної діяльності. 

фінансовий 

результат від 

операційної 

(страхової та 

іншої 

операційної) 

діяльності 

динаміка фінансових результатів від операційної (страхової та іншої 

операційної) діяльності до оподаткування; оцінка впливу чинників на 

фінансові результати від операційної (страхової  та іншої операційної) 

діяльності до оподаткування; оподаткування валових доходів та 

фінансових результатів від операційної (страхової та іншої операційної) 

діяльності; оцінка рентабельності операційної (страхової та іншої 

операційної) діяльності. 

2. Фінансові результати від інвестиційної та фінансової діяльності: 

доходи, витрати 

і фінансові 

результати за 

інвестиційною 

діяльністю 

динаміка доходів від розміщення тимчасово вільних коштів (власного 

капіталу та страхових резервів) в різних видах активів; динаміка витрат 

на здійснення інвестиційної й фінансової діяльності; динаміка 

фінансових результатів від інвестиційної діяльності та фінансових 

операцій; оподаткування результатів від інвестиційної діяльності та 

фінансових операцій; оцінка фінансових та інвестиційних ризиків; 

оцінка рентабельності інвестиційної та фінансової діяльності. 

  



119  

продовження табл. 1 

Критерії Показники 

3. Фінансові результати від іншої звичайної діяльності: 

доходи, витрати 

та фінансові 

результати за 

іншою звичайною 

діяльністю 

динаміка доходів від іншої звичайної діяльності; динаміка витрат на 

іншу звичайну діяльність; динаміка фінансових результатів від іншої 

звичайної діяльності; оподаткування іншої звичайної діяльності. 

4. Формування чистого фінансового результату страховика: 

Чистий 

прибуток/збиток 

динаміка чистого прибутку/збитку; оцінка чинників впливу на чистий 

фінансовий результат діяльності; динаміка показників рентабельності 

діяльності. 

Джерело: власна розробка автора 

Отже, проблематика формування та сучасних тенденцій вітчизняного 

страхового ринку потребує ґрунтовного і високоякісного аналізу ефективності 

основних процесів на ньому, з огляду на методологію формування фінансових 

результатів за видами діяльності страхових компаній та її застосування у 

практичній площині. Запропоновано методику оцінки фінансових результатів 

страховика, що формує методологічний фундамент для забезпечення 

інформаційної відкритості й ефективності страхового ринку, всебічного 

статистичного висвітлення страхової, інвестиційної та інших видів діяльності, а 

відповідно — формування конкурентного і прозорого ринкового середовища та 

вдосконалення державного регулювання ринку страхування  Україні. 
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Економічна нестійкість і фінансові кризи останніх років вказали на 

необхідність застосування нових підходів у здійсненні фінансового планування 

на підприємстві. Сутність фінансового планування полягає у безперервності 

процесу підготовки і прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

досягнення поставлених перед підприємством цілей.  



120  

Планування є однією із найважливіших функцій фінансового 

менеджменту підприємства. Дослідження даної проблематики зумовлена тим, 

що основною конкурентною перевагою в умовах ринкової економіки країні є 

гарантія стабільності і фінансової стійкості підприємства, що забезпечується 

завдяки плануванню його діяльності в умовах динамічності зовнішнього 

середовища. Добробут суб’єкта підприємницької діяльності, його власників і 

найманих працівників безпосередньо є результатом того наскільки доцільно 

використовуються ці ресурси, а також наскільки ефективно вони 

перетворюються в основні і оборотні кошти підприємства. 

Планування в сучасних умовах покликане забезпечити ефективну 

діяльність підприємства, в тому числі створити безперервний і раціональний 

рух ресурсів, визначити оптимальні методи і напрями їх розподілу. Все це 

базується на результатах аналізу, що представляє собою вивчення і оцінку 

основних показників і параметрів підприємства, а також прогноз його 

фінансового стану в цілому. 

Центральне місце в системі функціональних планів на підприємстві 

займають фінансові плани. Фінансове планування — це багатоступеневий 

процес планування надходжень і виплат грошових коштів, зобов’язань і 

фінансового результату діяльності за допомогою складання фінансових планів. 

Фінансовий план визначає потребу підприємства у фінансових ресурсах на 

певний часовий період (рік, півріччя, квартал, місяць, декаду), тому саме 

фінансові ресурси (їх обсяг) є об’єктом фінансового планування й контролю. 

Дослідження літературних джерел з питань планування дало змогу 

виявити три основні підходи до тлумачення даного поняття: системний, 

процесний та інструментальний. 

За системним підходом, фінансове планування визначається як комплекс 

заходів щодо аналізу, розробки і контролю за реалізацією планів. Системний 

підхід до планування представлений в роботах А.М. Фрідмана, на думку автора, 

планування є частиною соціально-економічного розвитку підприємства, і 

визначає його розвиток, оскільки стосується усіх елементів організаційної 

системи [1, с. 450]. Підтримує погляди А.М. Фрідмана і А.Д. Шеремет, який 

позиціонує планування як систему взаємопов’язаних, збалансованих 

показників, зміна яких залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів, та 

визначає фінансовий стан підприємства [2, с.51]. 

Використовуючи процесний підхід, фінансове планування — це процес 

розробки і корегування планів. Основоположником даної візії є А.А. Володін, 

він розглядає планування як «організацію руху ресурсів за різними напрямками 

на певний часовий період» [3, с. 321]. У джерелі [4, с. 176] фінансове 

планування представлено як функцію менеджменту, зміст якої полягає у 

«визначенні необхідного обсягу ресурсів з різних джерел та їх раціональний 

розподіл у часі і серед структурних підрозділів підприємства». На практиці цей 

підхід реалізується через використання планування як управлінської функції, 

що дає змогу розробити план досягнення ключових показників роботи 

підприємства. 
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І, нарешті, третій підхід, як інструмент, фінансове планування — це 

спосіб розробки і корегування фінансових планів. Тобто, план розглядається як 

документ або система документів, де встановлені планові показники доходів, 

витрат, прибутку, зміни структури балансу тощо. Представником цього підходу 

є Н.А. Лупей, який визначає планування як метод управління, використання 

якого дозволяє забезпечити виробничу і комерційну діяльність підприємства 

необхідними ресурсами і, в першу чергу —  фінансовими. Гурновіч Т.Г. вважає, 

що планування дозволяє обґрунтувати прийняті управлінські рішення та 

забезпечити контроль за досягненням поставлених організаційних цілей 

шляхом порівняння планових і фактичних показників [5]. 

Таким чином, фінансове планування реалізується через розробку та аналіз 

процесів виконання різних видів фінансових планів (бюджетів) і має на меті 

визначення поточних та майбутніх фінансових потреб підприємства у 

плановому періоді. 

Основні завдання, які вирішують підприємства завдяки фінансовому 

плануванню є: 

— оцінка рівня забезпеченості виробничої та інвестиційної діяльності 

підприємства необхідним обсягом фінансових ресурсів;  

— визначення поточного стану підприємства на підставі результатів 

аналізу фінансово-господарської діяльності; 

— встановлення оптимальної пропорції розподілу ресурсів підприємства 

відповідно до актуальних цілей, стратегії розвитку, поточного фінансового 

стану; 

— визначення ступеня оптимальності фінансових відносин з власниками 

бізнесу, акціонерами, інвесторами, бюджетом, іншими контрагентами (банками, 

інвестиційними фондами, страховими компаніями);  

— окреслення напрямів ефективного інвестування капіталу;  

— пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості;  

— організація контрольних заходів щодо правильності та доцільності 

формування та використання фінансових ресурсів;  

— підвищення якості та ефективності управління шляхом встановлення 

контрольних показників і термінів їх досягнення, а також виявлення 

проблемних ділянок на підприємстві; 

— контроль стану платоспроможності та кредитоспроможності 

підприємства; 

— оцінка ефективності використання капіталу та визначення 

оптимальних напрямів його використання; 

— розробка фінансової стратегії розвитку підприємства тощо. 

Таким чином, планування представляє собою одночасно комплекс заходів 

та процес з розробки, обґрунтування та контролю за реалізацією планів 

підприємства з використання ресурсів. Головною метою планування є 

забезпечення досягнення організаційних цілей при ефективному використанні 

ресурсів. Завдання планування включають оцінку поточного стану 

підприємства, виявлення і використання резервів, конкретизацію показників, 

обґрунтування прийнятих управлінських рішень. 
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Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває 

характерних ознак банкоцентриської моделі, тобто в основі всього фінансового 

ринку провідну роль відведено банкам.  

У країнах з банкоорієнтованими (bank-based system, or bank-oriented 

system) банки відіграють більш значущу роль — у силу їхньої унікальності 

вони часто виступають локомотивом економічного зростання. Унікальність 

банків у тому, що вони є грошово-кредитними інститутами (поряд із 

центральними банками й іншими депозитними інститутами), фінансовими 

посередниками (поруч із страховими компаніями, пенсійними й інвестиційними 

фондами) і посередниками ринку цінних паперів (поряд із професійними 

учасниками). Вони також виступають як провідні гравці на валютних ринках і в 

сфері міжнародних розрахунків [1, ст. 11]. Банки є особливим видом 

фінансових посередників (табл. 1). 

Фахівці у сфері банківського безпекознавства з основних чинників, які 

впливають на безпеку банківської системи України, виділяють групи, що 

характеризують матеріальне та фінансове забезпечення виробництва; розміри 

та прогресивність основного виробничого капіталу; розвиток сфери досліджень, 

розробку технологічних нововведень, можливість кредитування на 

зовнішньому та внутрішньому ринках тощо [1, ст. 128]. 
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Таблиця 1 

Місце і роль банків у фінансовій системі 

Статус 

банку 
Види активності 

Грошово-

кредитний 

інститут 

Є носієм грошово-кредитного суверенітету: бере участь у центральній емісії 

і депозитно-кредитній мультиплікації, в передачі імпульсів монетарної 

політики центрального банку; обслуговує функціонування грошово-

кредитного обороту 

Елемент 

банківської 

системи 

Сприяє підтримці безперервності грошово-платіжного обороту: є суб’єктом 

платіжно-розрахункової системи і валютного ринку; обслуговує 

національний і міжнародний товарний обороти; бере участь в операціях на 

ринку МБК і синдикованих кредитів 

Фінансовий 

посередник  

Забезпечує стійкість процесу трансформації заощаджень в інвестиції, що 

слугує умовою формування і розподілу сукупного капіталу: забезпечує 

інвесторів і зберігачів, а також інших посередників ліквідними коштами; 

підтримує ліквідність фінансових ринків 
Джерело: [1, ст. 11]. 

 

Природно, що банк є складною, ієрархічною, динамічною, керованою 

системою, здатною до саморозвитку. За способом взаємодії із зовнішнім 

середовищем він є відкритою системою, яка функціонує в умовах 

невизначеності (відсутності детермінованості), тому економічна безпека банку 

визначається рівнем економічної безпеки всіх підсистем, які входять до його 

складу. Це не суперечить методології системного аналізу, яка дозволяє 

виражати параметри аналізованої системи через параметри її складових з метою 

одержання комплексної логічної моделі. Однак, слід урахувати, що при цьому 

система буде мати низку додаткових властивостей, які не характерні жодній зі 

складових такої системи.  

 

Рис. 1. Формування загроз банку 
Джерело: авторська розробка. 

 

Безпека банку трактується як захищеність інтересів власників, клієнтів, 

працівників і керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх загроз; стан його 

зовнішнього та внутрішнього середовища; один з основних елементів 

Дестабілізуючі фактори 

Процеси, явища, 
поведінка, які 
своїм впливом 
здатні змінювати 

ситуацію 
формуючи 
несприятливі 

умови для певної 
діяльності 

Ризики 

Інформаційна 
невизначенність, 
що призводить до 

негативних 
рішень, втрат, 
недоотримання 

вигоди.  

Небезпеки (потенційні загрози) 

Мають 
накопичувальний 

характер 
(ризики), що 
призводить до 
формування 
небезпечних 

умов діяльності.  

 

 

Загрози 

Формуються в масі 
небезпек, мають 

конкретний характер: 
суб’єкт, об’єкт, 

предмет(спосіб впливу). 

Потенційні та реальні дії 
певних осіб, які можуть 
завдати матеріальної та 

моральної школи.   
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банківського менеджменту; організація заходів щодо запобігання можливим 

загрозам його діяльності.  

Для діагностики кризових ситуацій комерційного банку необхідно 

насамперед у ході аналізу статус-кво і прогнозу розвитку виявити найбільш 

імовірні в майбутньому загрози його безпеці, характер і спрямованість їхньої 

дії. Як зазначає О. І. Барановський [1], крім чітко виражених кількісних 

параметрів фінансової безпеки банківських установ, для оцінки останньої слід 

використовувати і якісні показники. Так, загальна ефективність банківського 

бізнесу, поряд із такими компонентами, як платоспроможність, прибутковість, 

задоволення різноманітних потреб клієнтури, має включати економічну 

надійність (якість) — характеристику, що відображає ефективність впливу на 

стан нефінансового сектору економіки — промислового і 

сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту та ін.  В цьому 

контексті, вчений наголошує, що поняття «надійність банку» має комплексний 

характер і визначається ступенем відповідності результатів діяльності банку 

поставленим цілям (вимогам): по-перше, як власне банку; по-друге, як елементу 

банківської системи; по-третє, як елементу фінансово-кредитного механізму 

держави [1, ст. 218].  

Згідно статистичних даних Державної служби статистики України, у 2018 

році питома вага банківських кредитів як джерела капітальних інвестицій в 

підсумку складає 6,7 %. Кредитування підприємств за минулий рік зросло лише 

на 3,8 %. Відношення виданих банками кредитів підприємствам до ВВП 

знаходиться на рівні близько 30 %, що істотно відрізняється від більшості країн 

схожих за масштабом економіки. Відтак, висока базова ставка не сприяє 

активізації кредитування реального сектору економіки. 

Економіка України демонструє наявність гальмівних ефектів. Згідно 

статистичних даних Держстату [3], у січні поточного року спостерігалося 

падіння промислового виробництва на 3,3 %. Якщо порівнювати з 

минулорічними показниками, то варто зауважити, що у січні 2018 року було 

зафіксовано зростання промислового виробництва на 4,3 %. У переробній 

промисловості  зафіксовано падіння на 5,5 %, порівнюючи з минулорічними 

показниками. В добувній промисловості також зафіксовано падіння на 1,6 %. 

Враховуючи досвід багатьох країн, які постали перед проблемою промислового 

падіння, варто зазначити, що розширення кредитної експансії вітчизняних 

банків на часі. 

Економічна надійність банку (N) не піддається безпосередньому виміру, і 

її слід оцінювати як інтегральний показник, що включає цілу низку складових:  

N={F(t1,t2,…….,ti); F(u1,u2,……,uj)}, 

де t1,t2,…….,ti — характеристика банківських технологій; u1,u2,……,uj — 

характеристика якості управління банку в частині досягнення цілей 

економічного розвитку; i, j — кількість чинників, що визначають якість 

банківських технологій і управління банку в частині досягнення цілей 

економічного розвитку [1, ст. 218].  

Трансляція теоретичних конструкцій стратегії розвитку і концепції 

управління в практичну площину управління фінансово-економічною безпекою 
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банку вимагає забезпечення аналізу основних загроз та можливостей розвитку 

самого банку, а також аналізу існуючих сьогодні стратегій і концепцій 

забезпечення безпеки банку та його поступального розвитку.  

Управління фінансово-економічною безпекою банків на ринку похідних 

фінансових інструментів в аспекті управління ризиками, зазначається, що для 

ринку похідних фінансових інструментів основними видами ризиків є: ризик 

ліквідності, що виникає через незначні обсяги операцій із певними 

інструментами і недостатню кількість учасників; розрахунковий ризик, 

викликаний ризиком «контрагента», ціновий ризик, зумовлений коливанням 

котирувань за деривативом, і правовий ризик пов’язаний із незавершеністю 

формування правової бази [1, ст. 422]. 

Необхідно зазначити, наявність в істотній мірі всіх видів ризиків, 

пригальмовують поступ вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів. 

Отже, ринок деривативів не набув належного розвитку, а відтак, управління 

ризиками у банках є недосконалими [4].  

Послуговуючись науковими працями О. І. Барановського зазначимо, що 

розвиток ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) істотно 

впливає на  ефективність банківського бізнесу, відтак економічну надійність та 

безпеку, через практичну значущість деривативів та операцій хеджування за 

використання відповідних інструментів [1, ст. 609]. 
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В Україні страховий ринок розвивається швидкими темпами. На сьогодні 

підвищуються вимоги до фінансової стійкості страхових компаній. Тому 
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актуальним є не лише облік грошових потоків, а й дослідження фінансово-

економічного стану та фінансової стійкості.  

Існує безліч трактувань, щодо визначення поняття фінансової стійкості, 

так як воно нормативно не визначене. Досить вдалим є визначення наведене 

Бойко А. О. «Фінансова стійкість страхової компанії — це комплекс дій 

(фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на 

постійну підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та 

фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в 

результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії 

незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування 

економіки» [1]. 

Ще одне влучне та точне визначення фінансової стійкості запропонувала 

Ткаченко Н. В. — «фінансова стійкість страхової компанії — це такий стан 

організації її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому страхова 

компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання 

(не тільки поточні, але й ті, що виникають за негативного впливу як зовнішніх, 

так і внутрішніх чинників) відносно всіх суб’єктів ринку протягом визначеного 

часу за рахунок залучених і власних ресурсів, забезпечувати відновлення своїх 

фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до бажаного і/або 

оптимального рівня, адаптуватися до постійно змінюваного економічного 

середовища, використовувати нові обставини, властивості та відносини для 

цілеспрямованого і динамічного розвитку страховика на основі зростання 

прибутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перспективі» [2]. 

Фінансова стійкість — є однією з найбільш вагомих та значимих 

характеристик фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства та 

організації, а також показує їх поведінку щодо внутрішніх та зовнішніх змін. 

Об’єктивним економічним явищем є вплив різноманітних факторів, що 

впливають на фінансову стійкість страхової компанії. Тому варто 

проаналізувати дані фактори, щоб зрозуміти які наслідки несе за собою їх 

покращення чи погіршення та як саме це буде впливати на результати 

фінансової стійкості страхової компанії. 

На думку професора Гаманкової О. О., фінансова стійкість страхових 

компаній є результатом інтегрованої взаємодії багатьох чинників таких, як 

достатній власний капітал, формування збалансованого страхового портфеля, 

достатність страхових резервів, ефективна тарифна політика, ефективне 

управління активами та перестрахування [3, с. 192]. 

Автори Сплетухов Ю. А. та Дюжиков Є. Ф. виділяють такі фактори, що 

здійснюють вплив на фінансову стійкість страхових компаній, як: 

андеррайтерська політика, політика в області управління тарифними ставками, 

наявність страхових резервів у необхідних розмірах, достатність власного 

капіталу, використання системи перестрахування, інвестиційна діяльність [4, с. 

283]. Дані науковці подають у своїх працях більш розгорнуті поняття та 

розширюють класифікацію факторів від яких залежить фінансова стійкість 

страхових компаній. 
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Рис. 1. Фактори, які впливають на фінансову стійкість страхової компанії 
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На фінансову стійкість впливають фактори, які мають зовнішнє та 

внутрішнє походження. Зовнішні фактори — це фактори, на які компанія не має 

змоги вплинути, тобто вони є наслідком впливу зовнішнього середовища і тому 

вважаються некерованими. Що ж стосується внутрішніх факторів, то вони 

повністю залежать від результатів та наслідків діяльності страхової компанії 

(рис. 1). 

Отже, розглянувши визначення фінансової стійкості страхової компанії, 

можемо стверджувати, що дане поняття нормативно не визначене, але вчені, які 

працюють у відповідному напрямку пропонують різні його трактування. 

Проаналізувавши тлумачення даного поняття у працях досвідчених вчених, які 

ми розглянули вище, можемо його узагальнити — фінансова стійкість страхової 

компанії — це стан компанії, при якому вона в змозі виконувати всі свої 

зобов’язання перед страхувальниками, враховуючи ризики, покращувати 

чинники впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансову діяльність 

страховика, вживати заходи для покращення фінансових показників до 

оптимального рівня, пристосовуватися до економічних змін та створювати таке 

фінансове середовище, яке може забезпечити стабільну та впевнену роботу 

страхової компанії в майбутньому та забезпечить їй високий рівень 

платоспроможності протягом тривалого періоду часу. 
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В Україні нині діє система оподаткування прибутку підприємств, яка, в 

цілому, відповідає міжнародним стандартам. Водночас на розгляді в комітетах 

Верховної Ради України знаходиться Проект Закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал» №8775 від 

05.07.2018 року, який має на меті замінити традиційний податок на прибуток 

підприємств (ППП) податком на виведений капітал (ПВК) за прикладом Естонії 
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у 2000 р. Відповідно до так званої «естонської моделі», за якою у 2000 р. було 

замінено свій ППП на власний різновид ПВК, податком на виведений капітал 

оподатковують дивіденди або розподілений прибуток, а не фінансові прибутки 

компаній. Концепція такого податку користується певною популярністю в 

регіоні. Грузія запровадила ПВК на початку 2017 р., Молдова провела реформу 

за прикладом естонської моделі у 2008 р. (але згодом скасувала її) [2]. Для 

України актуальність даного питання виражається в запровадження абсолютно 

нового податку, який може суттєво вплинути на розвиток економіки та 

виконання Бюджету України.  

Досліджували дане питання такі експерти Тетяна Шевцова, Олександр 

Шемяткін, Павло Себастьянович, Едуард Курганський, Олександр 

Соколовський та ін. 

Метою роботи є дослідження впливів на підприємницьку та інвестиційну 

діяльність України ПВК. 

Різниця між ППП та ПВК є досить суттєвою. Для більшого розуміння 

економічного ефекту від впровадження нового для України ПВК слід 

проаналізувати його основні впливи на економіку: 

1. Інвестиційний вплив, що може мати місце через те, що 

нерозподілений прибуток компаній, з якого фінансують інвестиції, не буде 

більше об’єктом для оподаткування податком на прибуток. Грошові резерви 

компаній стануть більшими, що створить можливість для фінансування 

більших інвестицій (також за рахунок поліпшення доступності кредитів). 

Дійсно доступ до кредитів також дещо поліпшиться, оскільки компаніям вже не 

буде потрібно імітувати збитки у фінансовій звітності для зниження 

податкового навантаження, що, водночас, знижує їх платоспроможність з точки 

зору фінансових інституцій. Оподаткування тільки виведеного капіталу може 

бути особливо корисним для новостворених компаній, які часто стикаються із 

труднощами, пов’язаними зі сплатою податку на прибуток підприємств задовго 

до створення позитивного балансу руху грошових коштів, тоді як ПВК вони 

повинні будуть сплачувати лише при розподіленні прибутку. [3] 

2. Фінансовий вплив, коли зміна бази оподаткування з фінансового 

прибутку на розподілений прибуток або інші форми виведеного капіталу є 

формою податкової відстрочки: прибутки оподатковують пізніше, лише при їх 

розподіленні. Це, найвірогідніше, негативно вплине на бюджетні доходи в 

короткостроковому періоді: «Оскільки згідно з попередніми розрахунками , 

бюджет на перших етапах буде щорічно втрачати близько 35-40 млрд. гривень», 

- сказав в коментарі екс-міністр фінансів О. Данилюк — очільник Мінфіну під 

час написання Проекту Закону [6]. Експерти прогнозують, що після 

запровадження ПВК компанії не сплачуватимуть великі дивіденди, а 

використають нерозподілений прибуток на реінвестування, бюджетні доходи 

знизяться в перші роки після запровадження нової податкової системи. Крім 

того, в проекті закону О. Шемяткіна та Т. Шевцової запропоновано ставку 

податку 15 % для дивідендів, що виплачуються резидентам України, що є 

суттєво нижчою, ніж поточна ефективна ставка 23,33 %. Отже, податкова 
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відстрочка та нижча ставка податку може призвести до негативного 

фіскального вплив [2]. 

3. Фіскальний вплив від запровадження ПВК потрібно порівнювати із 

недосконалим поточним станом ППП. Доходи від ППП знижуються передусім 

через суттєві податкові збитки, які переносять на майбутні періоди платники 

ППП. За логікою ПВК ці втрати не мають ролі, оскільки компанії сплачують 

податок на розподілений прибуток. Якщо вони спроможні розподілити 

прибутки, то вони більше не є збитковими. Здійснення контрольованих 

операцій сприятиме миттєвим податковим надходженням, які не зможуть бути 

нівельовані попередніми збитками, які б, за діючої системи, унеможливили 

збільшення доходів за рахунок застосування правил трансфертного 

ціноутворення. Відомо, що система ПВК не успадкує проблеми збитків. Іншим 

чинником різниці в податкових надходженнях може бути контроль за 

дотриманням законодавства зі сплати податку. Податкові надходження від ПВК 

можуть зрости в довгостроковому періоді, якщо контроль за стягненням ПВК 

насправді буде більш зручним для податкових органів.  

Проектом Закону передбачено створення Реєстру платників податку на 

виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної 

фіскальної служби України. На початковому етапі Реєстр буде сформовано 

Державною фіскальною службою України шляхом включення до нього 

платників податку на прибуток підприємств, зареєстрованих у контролюючих 

органах станом на 1 грудня 2018 року (крім банків, які прийняли рішення 

сплачувати податок на прибуток підприємств). 

Крім того, з метою забезпечення прозорості адміністрування податку 

передбачається запровадження автоматизованого аналізу податкової 

інформації. Для цього під час здійснення з неплатником податку операцій, які є 

об’єктом оподаткування, в розрахункових документах платником податку 

зазначатиметься у встановленому Національним банком України порядку код 

операції. Групована за кодами операцій інформація про кошти, перераховані 

платником податку неплатнику податку (без ідентифікації особи — неплатника 

податку, з яким була здійсненна операція), надаватиметься контролюючим 

органам для співставлення з податковою звітністю в автоматичному режимі та 

відображатиметься разом з результатами порівняння в електронному кабінеті 

платника податку [5]. 

Отже, зміна системи оподаткування прибутку підприємств в Україні з 

ППП на запропонований ПВК, найвірогідніше, матиме невеликий, але 

позитивний вплив на інвестиції та економіку в цілому. Фіскальний вплив в 

короткостроковій перспективі, найвірогідніше, буде негативним і повинен бути 

повністю компенсований при запровадженні ПВК. В довгостроковій 

перспективі фіскальний вплив запрова дження ПВК, ймовірно, буде 

позитивним через полегшення контролю за дотриманням законодавства та 

відсутність перенесення збитків на майбутні періоди, а також внаслідок 

непрямого ефекту від поліпшення інвестиційного клімату. Компанії та 

податкові органи, найвірогідніше, виграють від запровадження ПВК внаслідок 

зниження адміністративного тягаря. Тому ухвалення рішення щодо 
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запровадження ПВК передусім повинно залежати від можливості компенсувати 

короткострокові втрати бюджетних доходів та наявності достатньо високого 

очікуваного адміністративного та економічного ефекту. 
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Ринок праці є найскладнішим складовим елементом ринкової економічної 

системи, його стан залежить від загальної економічної ситуації. На ринку праці 

не лише взаємодіють інтереси працівників і роботодавців, а й 

віддзеркалюються всі соціально-економічні, політичні, демографічні та інші 

процеси у суспільстві, тому саме ринок праці є реальним показником 

ефективності економіки країни. 

Метою дослідження є визначення основних тенденцій, що 

характеризують сучасний ринок праці в Україні та аналіз показників ринку 

праці з метою виявлення основних проблем, які існують на сучасному етапі. 

Ринок праці є певним комплексом відносин, які склалися у суспільстві з 
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приводу купівлі-продажу такого товару як «робоча сила». Ситуація на ринку 

праці та процеси у сфері зайнятості населення мають значний вплив на 

загальний суспільний розвиток і національну економіку в цілому. Одним з 

головних показників ринку праці є зайнятість населення. Дані про зайнятість 

населення за останні 5 років наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники економічно активного населення України за 2014—2018рр. [2] 

Рік 

Всього 

населення, 

тис.чол. 

Економічно 

активне 

населення, 

тис. чол. 

Безробітне 

населення, 

тис. чол. 

Рівень 

безробіття 

Зареєстрованих 

безробітних, 

тис.чол. 

2014 42928,9 19035,2 1847,1 9,7 % 458,6 

2015 42760,5 17396,0 1654,0 9,5 % 461,1 

2016 42584,5 17303,6 1677,5 9,7 % 407,2 

2017 42386,4 17193,2 1697,3 9,9 % 352,5 

2018 42220,8 17292,1 1548,5 9,0 % 287,1 

(Дані за 2014-2018 роки наведено без урахування АР Крим, за 2015—2018 рік — також 

без частини зони проведення антитерористичної операції на Донбасі) 

 

З наведених даних бачимо, що протягом 2015—2018 років кількість 

економічно активного населення коливалась в межах 17 мільйонів осіб. 

Зниження показника безробітного населення на 0,9 процентних пункти 

відбулося після 2017 р., що свідчить про те, що країна усуває проблеми, 

збільшуючи трудову активність працездатних громадян, таким чином збільшує 

обсяги ВВП та податкові надходження, тощо. 

Важливим показником є рівень безробіття: за останніми даними в Україні 

він становить 9,1 %. Це досить висока позначка, хоча нижча в порівнянні з 

показниками країн Європи (Франція — 10,1 %, Польща — 13,9 %, Італія — 

12,2 %, Іспанія — 26,1 %, Португалія — 16,5 %). Дані про рівень безробіття в 

Україні наведено у табл. 2 [2]. 

Таблиця 2 

Безробітне населення в Україні (за методологією МОП) у 2014—2018рр. 

Рік 

Безробітне населення (за методологією МОП) 

у віці 15-70 років працездатного віку 

у 

середньому, 

тис.осіб 

у % до економічно 

активного населення 

відповідної вікової групи 

у 

середньому, 

тис.осіб 

у % до економічно 

активного населення 

відповідної вікової групи 

2014 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7 

2015 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 

2016 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 

2017 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 

2018 1 578,6 8,8 1 577,6 9,1 
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Аналізуючи дані, наведені в таблиці, бачимо, що найвищий показник 

безробітного населення — 1,8 млн осіб був у кризовому 2014 році. На сьогодні 

безробітних 1,5 млн осіб, що становить 9,1 %, це на 0,8 % менше, ніж у 2017 

році, це є позитивною тенденцією. Достатньо високий показник безробіття 

наразі серед молоді — 23 %. Експерти відзначають, що за теперішньої ситуації 

воно підвищиться і може сягнути 30—50 %. [2]. 

Існує певна нерівновага між попитом та пропозицією робочої сили, що 

зумовлює високі показники безробіття (рис. 1.) [4]. 

 
Рис. 1. Навантаження на одне робоче місце в Україні з (2016—2018 рр.) 

 

З цього графіка ми бачимо що починаючи з 2017 року значно зріс 

показник кількості вакансій на одне робоче місце майже на 28 %, а 

конкурентність залишається незмінною на рівні 3 осіб на 1 вакантне місце. 

Також втрачають свою актуальність наступні професії: юристи, економісти, 

адміністративні службовці та топ-менеджери. Людям даних професій досить 

важко у пошуку робочого місця з гідною оплатою праці [4]. 

Одна з проблем праці є постійно зростаюча кількість переселенців, які 

залишили попередні робочі місця у зв’язку із політичним та воєнним 

конфліктами на півдні та сході країни. За даними служби зайнятості, станом на 

15.01.2018 — до центрів зайнятості звернулися за допомогою у 

працевлаштуванні 39,0 тис. мешканців Донецької та Луганської областей  де 

офіційно звернулися до державної служби за сприянням у працевлаштуванні 

лише 26,0 тис. осіб [3]. 

Економічна нестабільність, яка зараз наявна в Україні породжує за собою 

ще одну проблему — відтік робочої сили, мігрують як представники середнього 

класу, так і висококваліфіковані кадри та велика кількість студентів. Близько 

30 % українських мігрантів мають вищу освіту.  
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Отже, сучасний ринок праці в Україні має негативні тенденції, але 

поступово їх усуває та проводить методи запобігання таким показникам: 

зниженню рівня зайнятості, зростанню кількості безробітних, професійно-

кваліфікаційним дисбалансом та неоднорідністю кон’юнктури на ринку праці, 

постійно зростаючою кількістю переселенців та складнощами у їх 

працевлаштуванні відповідно до досвіду роботи чи освіти, трудовою міграцією 

висококваліфікованих кадрів та студентів. 

Найбільша кількість зайнятого населення за останні роки спостерігається 

у сфері оптової та роздрібної торгівлі, сільському господарстві та 

промисловості. Серед найбільш затребуваних професій на ринку праці останні 

роки виділяють спеціалістів у IT та банківській сферах, продажах та маркетингу 

але зараз ця тенденція уже згасає [1]. 

Сучасний ринок праці має як проблемні сторони так і майбутні 

перспективи які потребують державної уваги і подальшого вивчення. 
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Загальновідомо, що агровиробництво є високоризиковою діяльністю, 
причинами цього, в першу чергу, є залежність від природно-кліматичним умов, 
по друге — дія низки економічних факторів — нестабільність цін на продукцію 
сільськогосподарського виробництва, вартості ресурсів на світових ринках та 
рівень конкурентоспроможності суб’єктів економічної діяльності. Особливість 
діяльності агровиробників полягає в тому, що на результуючий показник 
процесу виробництва впливають природні фактори життєдіяльності живих 
організмів — рослин та тварин, що обумовлюють негативні, а в окремих 
випадках і катастрофічні для агровиробників наслідки несприятливих 
природних явищ та епідемій. Ризики аграрної сфер слід розглядати як 
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комплексні, що є синергією діяльності людей та дією навколишнього 
середовища, тобто міксом економічних процесів з природніми. Такий підхід 
формує основи поділу ризиків на техногенні та природно-кліматичні. До 
першої групи відносяться ризики, що генеруються господарською діяльністю 
людей (виробничі, маркетингові, цінові, політичні, науково-технічні тощо). До 
другою групи входять ризики зумовлені природними явищами та процесами і 
не залежать від волі та діяльності людей.  

Страхування є важливим інструментом в управлінні ризиками 
агровиробництва та подоланні їх наслідків, а також є механізмом, що 
забезпечує фінансову стійкість та стабільність функціонування підприємств 
агросектора.  

З позиції страховика страхування ризиків аграрної сфери є одним із 
найскладніших видів страхування, оскільки часто відсутні точні дані, 
наприклад про врожайність сільськогосподарських культур, про можливі 
наслідки і розміри збитків, особливо стосується нових видів культур та 
новостворених агропідприємств. Все це вимагає спеціальних фахових знань та 
індивідуального підходу.  

Страхування, як метод управління ризиками, дозволяє страхувальникам 
перетворити ризик отримання значної шкоди у можливість понесення відносно 
незначних витрати у вигляді страхових премій і в результаті в страховій 
компанії накопичується значна сума грошей — страховий фонд, з якого 
страхувальникам, які мають страхові збитки відбувається компенсація шкоди.  

Дослідження наукової літератури виявило, що зустрічаються такі 
вислови, як «аграрне страхування», «сільськогосподарське страхування». На 
нашу думку, не зовсім коректним є ототожнювати «аграрне страхування» з  
поняттям «сільськогосподарське страхування». На думку О. М. Остапенка, 
останнє являє собою механізм для стабілізації виробництва і доходів 
сільськогосподарських товаровиробників у вигляді юридичної особи 
(товариства різного типу на кшталт сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю та інші організаційно правові форми 
господарювання), в разі настання природних катаклізмів, що призводять до 
потрясінь фінансового та психологічного характеру [1]. Тоді як, аграрне 
страхування охоплює всіх суб’єктів господарювання в аграрній галузі (як 
юридичних, так і фізичних). Визначення даних дефініцій наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття 

«сільськогосподарське страхування» та «агрострахування» 
Автор, джерело Зміст 

Сільськогосподарське страхування — це  

О. М. Лобова  

[2, с. 58] 

…система економічних відносин між конкретними суб’єктами 

господарювання, де з одного боку виступають страховики — 

фінансово-кредитні установи, а з іншого — страхувальники — 

сільськогосподарські підприємства, орендарі, селянські (фермерські) 

господарства, які за певну плату передають свої ризики майнових, 

фінансових втрат в сільськогосподарській діяльності з метою 

отримання відшкодування при настанні страхового випадку 
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продовження табл. 1 

Автор, джерело Зміст 

О. В. Кравчук 

[3] 

як сукупність заходів стосовно захисту майнових інтересів громадян, 

організацій і установ, що займаються сільськогосподарською 

діяльністю у разі настання певних подій за рахунок страхових 

резервів організованого спеціалізованими страховими державними і 

недержавними структурами 

С. А. Навроцький 

[4] 

комплексний вид майнового страхування, його підгалузями є 

страхування урожаю сільськогосподарських культур, багаторічних 

насаджень, страхування тварин та земель сільськогосподарського 

призначення, ці об’єкти опосередковано охоплюють страхування 

доходу сільськогосподарських товаровиробників 

Г. А. Матвієнко  

[5, с. 15] 

передбачає передачу ризиків підприємства страховій компанії 

шляхом створення спеціальних фондів за рахунок внесків 

страхувальника для відшкодування збитків, спричинених природно-

кліматичними та іншими ризиками 

Агрострахування — це  

Ю. В. Самойлик 

 [6, с. 345—354]  

вид цивільно-правових відносин, щодо захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб, задіяних у сільськогосподарському 

виробництві, у разі настання певних подій (страхових випадків), 

визначених договором страхування або чинним законодавством; 

компенсація втрат сільськогосподарського виробника завданих 

впливом зовнішньоекономічних важелів та несприятливими 

природно-кліматичними умовами відповідальною за це особою. 

Ю. С. Краківський 

 [7, с. 55] 

механізм управління усіма сільськогосподарськими ризиками, який 

забезпечує баланс інтересів усіх сторін або учасників. 
 

Перед укладанням договору страхування ризиків агровиробникам 

необхідно вивчити страховий ринок, представлені страхові продукти і звернути 

увагу на наступне:  

— об’єкти страхування, що можуть бути прийняті на страхування; 

— величину страхових тарифів та чинники, що впливають на розмір 

страхової премії; 

— страхові ризики, що покриваються страховим захистом; 

— страхові випадки, в разі настання яких надається компенсація та 

виключення з них; 

— процедура оцінювання збитків;  

— розмір франшизи та її види; 

— термін дії договору страхування тощо. 

Проведене дослідження змісту та особливостей управління ризиками в 

аграрній сфері дає підстави стверджувати, що воно включає в себе принципи і 

методи організації бізнесу, системи способів ефективності управління та 

прибутковості, а їх управління за допомогою страхування передбачає також 

відповідні системи дослідження страхового ринку, аналізу, прогнозування і 

планування страхової діяльності. Основними напрямками удосконалення 

страхового менеджменту ризиків у аграрній сфері має стати удосконалення 

законодавства зі страхування ризиків сільськогосподарських виробників, 

розширення асортименту страхових послуг і переліку пропонованих до 

страхування ризиків; розробка і реалізація державних програм з підтримки і 
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розвитку страхування ризиків аграрної сфери; підвищення рівня кваліфікації та 

перепідготовка управлінських кадрів сільськогосподарських підприємств у 

сфері ризик-менеджменту, а для страхових компаній, в частині розробки та 

вдосконалення методичної бази страхування з урахуванням особливостей 

аграрного виробництва. 
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На теперішній час все більш очевидним стає те, що для підтримки 

необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства потрібні істотні 

зміни й модернізація всіх аспектів його функціонування. Вирішення цього 

питання можливо шляхом впровадження логістичного або, інакше кажучи, 

процесного підходу до управління [1]. У цьому зв’язку можна підтримати 

твердження [2], що в сучасних економічних умовах не продукти, а процеси їх 
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створення та розвитку приносять довгостроковий ефект. Отже оптимізація 

бізнес-процесів стає однією з найголовніших задач для підтримки 

життєздатності підприємства. Поряд з цим, одним з головних завдань з 

впровадження нового управлінського підходу є формування відповідної 

системи, за допомогою якої можливо було б організувати збирання й 

реєстрацію інформації про затрати бізнес-процесів та аналізувати їх 

ефективність. Водночас слід звернути увагу на рутинизацію управлінської 

праці, коли більшу частину часу керівництво підприємства займається 

вирішення проблем операційної діяльності, замість концентрації на стратегічно 

важливих аспектах його функціонування та розвитку. 

Вирішення зазначених проблем та питань базується на головній ідеї 

концепції Balanced ScoreCard (далі BSC) [1; 2], суть якої полягає в тому, що 

досягти поставлених орієнтирів розвитку можливо лише тільки шляхом 

впровадження інновацій. Саме інновації формують необхідні навички 

персоналу, забезпечують досконалість логістичних процесів, доступність 

корпоративних знань, переорієнтують логіку організації бізнесу у 

клієнтоорієнтовану [3] й вимагають створення дієвої системи оцінки 

ефективності їхнього впровадження. Перші згадування про необхідність 

постійного контролю й регулювання процесу досягнення цілей були зроблені 

ще П. Друкером [3], проте у більш розширеному й практично орієнтованому 

вигляді це твердження було реалізовано в концепції збалансованої системи 

показників. У короткостроковій перспективі переваги використання BSC носять 

переважно соціальний характер і виражаються у покращенні соціальної 

атмосфери на підприємстві, підвищенні мотивації працівників до праці. В 

довгостроковій перспективі вони проявляються в покращенні ставлення 

споживачів до підприємства та в його фінансово-ринкових показниках. 

Переваги впровадження системи збалансованих показників на підприємствах 

перелічені на рис.1. 

Розвиваючи модель BSC слід враховувати, що це не інструмент створення 

стратегії, інновацій та нових продуктів тощо. В першу чергу вона виконує 

функцію реалізації (впровадження, використання) нових елементів та має певні 

обмеження свого застосування.  

Отже, формування стратегії та розробка відповідної бізнес моделі 

підприємства дозволяють здійснити процедуру операціоналізації стратегії, що 

передбачає визначення декількох ключових показників в процесі стратегічного 

планування.  

В більшості випадків [1; 2] до таких показників відносять цільові 

значення рентабельності, росту, динаміку прибутку тощо, чого не достатньо за 

умов невизначеності та непередбачуваності середовища господарювання. Окрім 

того в процесі формування стратегії слід ґрунтовно підходити ще й до 

визначення шляхів досягнення означених цілей та формування відповідного 

набору інструментів їх реалізації.  
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Рис. 1. Переваги впровадження системи збалансованих показників 

 

Тобто почати будувати модель збалансованих показників на підприємстві 

потрібно з визначення місії та стратегії підприємства. Головною проблемою, 

що не дозволяє вітчизняним підприємствам розробляти й впроваджувати BSC є 

не її складність, а саме відсутність чітко визначеної стратегії. 

Таким чином, впровадження збалансованої системи показників відкриває 

перед підприємством нові шляхи підвищення його конкурентоспроможності, 

вдосконалення існуючих систем і процесів. При цьому система збалансованих 

показників не є методом розробки стратегії розвитку підприємства, а дозволяє 

оперативно і ефективно впроваджувати, і досягати відповідних цілей і 

результатів. Впровадження системи збалансованих показників полягає з 

багатьох етапів і вимагає інноваційних рішень в ході реалізації та контролю. 

Для побудови даної системи необхідно чітке розуміння організаційної та 

фінансової структур підприємства, його фінансового стану в динаміці під 

впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Для вибору ключових 

показників з перспектив фінансів, клієнтів, внутрішніх процесів, потенціалу 

зростання і навчання потрібне знання причинно-спадкових зв’язків між 

показниками. Врахувавши всі ці рекомендації, підприємство зможе досягти в 
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повному обсязі всіх планових значень і поліпшити свою позицію як серед 

споживачів, так і серед акціонерів, інвесторів і конкурентів. 
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В умова нестабільної економічної ситуації для кожного підприємства 

постає проблема збереження його фінансової стійкості. Різкі коливання 

економічних, політичних чи соціальних процесів негативно позначаються на 

діяльності підприємств, спричиняючи втрату платоспроможності чи 

призводячи до банкрутства. Тому для будь-якого підприємства важливу роль 

відіграє проведення антикризового менеджменту як засобу забезпечення 

ефективної діяльності. 

Слід відмітити, що під поняттям антикризовий менеджмент розуміють не 

тільки систему заходів з відновлення платоспроможності підприємства [1, с.14]. 

Сутність даного поняття проявляється в набагато ширшому колі функцій, а 

саме: забезпеченні постійного моніторингу негативних явищ, розробленні 

планів ефективного управління, організації та реалізації антикризових заходів з 

метою збереження початкових позитивних показників підприємства, а також 

забезпеченні стабільного функціонування [2]. Тобто в загальному можна 

виділити три найпоширеніші шляхи використання антикризового 

менеджменту (рис. 1). 

Як видно з рисунку 1 антикризовий менеджмент охоплює значний спектр 

заходів, що допомагають підприємству стабільно функціонувати на різних 

етапах його життєвого циклу. Тому проведення антикризового менеджменту є 

невід’ємною частиною забезпечення ефективної діяльності підприємств. Що 

зумовлює необхідність його використання не тільки в періоди кризового стану 
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підприємства, а й для запобігання негативного впливу негативних зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 

 

Рис. 1. Шляхи застосування антикризового менеджменту на підприємстві  
Джерело: розроблено автором [2, 3]. 

 

Щодо підприємств України, то протягом останніх років для них особливо 

є актуальним питання забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності, адже 

мінливість факторів зовнішнього середовища та складність їх прогнозування 

спричиняють значні витрати. Так, за даними Державної служби статистики 

рентабельність вітчизняних підприємств за операційною діяльністю в більшості 

галузей економіки знизилась у 2018 році в порівнянні з 2017 роком [4]. 

 

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності вітчизняних підприємств у 

галузевому розрізі за 9 місяців 2017—2018 рр. 
Джерело: розроблено автором [4]. 

 

Приріст рентабельності операційної діяльності серед галузей в Україні у 

2018 році спостерігався лише в фінансовій, страховій діяльності та сільському 

господарстві, інші ж галузі продемонстрували значне скорочення рівня 

рентабельності (рис. 2). Така динаміка свідчить про погіршення здійснення 

ефективності діяльності підприємств, що в свою чергу вимагає проведення 
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низки заходів, які б змогли допомогти покращити ефективність ведення 

господарської діяльності цих підприємств.  

Тому для попередження можливих негативних змін як в зовнішньому так 

і у внутрішньому середовищі підприємствам можуть використовувати систему 

антикризового менеджменту через реалізацію наступних дій [3, 5]: 

− постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства; 

− проведення аналізу та експертної оцінки тенденцій, з метою виявлення 
певних закономірностей та розроблення стратегій реагування на майбутні 

зміни; 

− аналіз можливих ризиків та факторів, що мають значний вплив на 
показники діяльності підприємства; 

− періодичне дослідження фінансового стану для завчасного виявлення 
ознак кризового стану; 

− розроблення внутрішніх механізмів фінансової стабілізації 

підприємства (підвищення ефективності управління активами чи розроблення 

програми скорочення витрат); 

− розроблення випереджувальних планів щодо методів управління у 
кризових ситуаціях; 

− контроль за реалізацією заходів антикризового менеджменту. 
Таким чином, антикризовий менеджмент відіграє важливу роль в 

підтримці фінансової стабільності будь-якого підприємства і його використання 

є необхідним елементом забезпечення ефективної діяльності підприємства. 

Тому розробка та реалізація механізму антикризового менеджменту на всіх 

етапах життєвого циклу підприємства допоможе керівникам побудувати 

ефективну стратегію управління діяльністю, що у свою чергу надасть змогу в 

майбутньому безболісно пережити кризову ситуацію. 
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В умовах динамічних змін вітчизняної та світової економік, ступінь 

реалізації функцій страхування, як механізму зниження та нівелювання 

наслідків несприятливих подій для економічних суб’єктів, визначається 

особливостями організації бізнес-процесів надавачів страхових послуг — 

страхових компаній, страхового ринку та фінансової системи в цілому. 

З урахуванням специфіки страхового бізнесу, як одного із найбільш 

значимих та ефективних методів нейтралізації наслідків ризиків, та в силу 

існування певних оптимізуючих умов, страхові компанії забезпечують 

страховий захист інтересів учасників системи страхування при настанні подій, 

визначених як страхові випадки, тому управління бізнес-процесами є важливою 

складовою менеджменту страховика.  

У таблиці 1 систематизовано наукові підходи до тлумачення змісту 

поняття «бізнес-процес». 

Таблиця 1 

Теоретико-методичні підходи до визначення поняття 

«бізнес-процес» 

Автор, джерело Зміст 

В. Г. Єліферов  

[1, c. 35] 

Бізнес-процес — це комплекс заходів, процедур, операцій, дій, що 

повторюються регулярно і призводять до певного результату, який 

інакше можна назвати метою бізнесу. 

При здійсненні і виконанні бізнес-процесу використовуються ті чи 

інші ресурси: людські, тобто кадрові, сировинні, технологічні, 

технічні, інформаційні, фінансові та інші. Бізнес-процес формує 

продукт, який повинен обов’язково мати певну цінність для 

споживача, власника індивідуального підприємства, для 

співробітників. 

А. Д. Калдіяров 

 [2] 

Бізнес-процес визначається як логічно завершена ланцюжок 

взаємопов’язаних і повторюваних видів діяльності, в результаті яких 

ресурси підприємства використовуються для переробки об’єкта 

(фізично чи віртуально) з метою досягнення певних вимірних 

результатів або створення продукції для задоволення внутрішніх чи 

зовнішніх споживачів. Як клієнт бізнес-процесу може виступати 

інший бізнес-процес. 

М. Хаммер,  

Дж. Чампи [3] 

комплекс дій, в якому на основі одного або кількох видів вхідних 

даних створюється цінний для клієнта результат.  
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продовження табл. 1 

Автор, джерело Зміст 

О. М. Віленчук  

[4] 

…у будь-якого бізнес-процесу є розробник і споживач, початок і 

завершення, вхідні ресурси та вихідний результат Таким чином, 

основний зміст бізнес процесу страховика полягає у його 

зорієнтованості на задоволення потреби клієнта в страховому захисті, 

оскільки споживач перш за все зацікавлений у кінцевій якості 

одержаної послуги, а не у виконанні тих завдань, що мають місце 

протягом процесу її створення та реалізації. 

 

У загальному, система бізнес-процесів страхової компанії включає такі 

взаємопов’язані процеси як процеси управління, процеси розвитку, процеси 

основної (страхової, перестрахової) діяльності, фінансово та інвестиційної 

діяльності, а також процеси, що забезпечують операційну діяльність 

страховика. У своїй сукупності бізнес-процеси є основою функціонування 

страховика, тому з метою забезпечення ефективності його функціонування, 

наявні бізнес-процеси страхової компанії мають бути збалансованими, що, в 

свою чергу, є умовою забезпечення конкурентних переваг не лише у 

короткостроковому, а у довгостроковому періодах [4]. 

Основними бізнес-процесами страхування є маркетинг, що включає 

дослідження ринку (сегментування споживачів, визначення потреб кожного із 

сегментів у страховому захисті), розробка і просування страхових страхових 

продуктів (формування споживчого попиту на страхові послуги), їх аквізиція, 

андеррайтинг та супроводження договорів страхування, врегулювання вимог 

страхувальника щодо компенсації збитків. Останній, є тим процесом, що 

відрізняє страхові компанії від інших фінансово-кредитних інститутів, тому 

якість врегулювання вимог клієнтів щодо відшкодування збитків (терміни та 

повнота проведення виплат страхових сум і відшкодувань) є важливою 

характеристикою ефективності даного бізнес-процесу, який є визначальним при 

виборі страхувальником страховика. 

Узагальнюючим показником ефективності бізнес-процесів страховика є 

оцінка фінансових показників його діяльності, включаючи оцінку процесів 

перестрахування як механізму зниження ризиків втрати платоспроможності та 

погіршення фінансової стійкості компанії; процесів формування страхових 

резервів з позиції адекватності активів, якими вони представлені, їх 

прибутковості та ступеня ризиковості. Правильно організований бізнес-процес 

з управління страховими резервами (формування, розміщення та використання) 

є запорукою фінансового успіху компанії. 

Напрямами поліпшення бізнес-процесів у страхуванні є: 

— існування суспільної потреби у страхових послугах, тобто наявність 

страхувальників, і страховиків, здатних задовольнити споживчий попит у 

послугах належної якості; 

— використання рушійного потенціалу конкуренції між страховими 

компаніями в частині забезпечення інтересів учасників системи страхування; 
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— моніторинг і аудит нормативно-правової бази страхування та її 

дотримання усіма учасниками страхового бізнесу в гармонійному поєднанні з 

розвитком інституту страхового омбудсмена; 

— відкритість страхового бізнесу, доступність інформації про зміст 

здійснюваних бізнес-процесів та субпроцесів (публічність фінансової 

звітності);  

— активне впровадження у страховий бізнес автоматизації бізнес-

процесів, дигіталізації, технології блокчейн та розширення переліку страхових 

послуг онлайн; 

— використання телематики та електронної комерції; 

— створення нових фінансових інструментів, оновлення дизайну 

існуючих, запровадження інноваційного страхового маркетингу та 

менеджменту. 
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У сучасному світі страхові компанії за своєю потужністю і величиною 

зосередженого у них капіталу є важливими суб’єктами фінансового сектору 

захисту страхувальників, прибутку засновників економіки. Діяльність 

страхових компаній в Україні є специфічною і суттєво відрізняється від 

діяльності інших суб’єктів підприємництва. Відповідно, правильний вибір 

тактики та стратегії управління фінансами страхової компанії є значним 

внутрішнім фактором фінансової стійкості та стабільності та є одним із 

пріоритетних завдань. 
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Фінанси страхової компанії — це економічні відносини повʼязані з рухом 

грошових коштів, формуванням розподілом і використанням доходів і фондів 

страховика для забезпечення страхового та достатнього фінансового 

забезпечення власного функціонування (господарської діяльності страхової 

компанії) [1, с. 35]. 

В Україні основою системи правового забезпечення регулювання 

фінансової діяльності страховиків є Закон України «Про страхування», 

Податковий Кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

Закон України «Про інвестиційну діяльність». 

За допомогою поєднання різноманітних форм, методів та способів 

формування, використання фінансових ресурсів здійснюється управління 

фінансами страхової компанії, а також контроль за їх обсягом для досягнення 

поставлених цілей. Існують різні принципи, що забезпечують організацію 

фінансів страховика [1, с. 34]: 

1) загальні — плановість, самоокупність, оперативність, гнучкість, 

фінансова відповідальність та фінансова незалежність; 

2) спеціальні − фінансова стійкість та безпека, створення цільового 

грошового фонду, перерозподіл премій в часі та просторі, оновленість 

мобілізованих страхових премій. 

Наведені принципи тісно взаємоповʼязані між собою і їх недотримання 

впливає на стан фінансових ресурсів страховика і призводить до змін його 

фінансових показників в короткостроковому й довгостроковому періоді.  

Обʼєктами управління фінансами страховика є фінансові відносини, які 

повʼязані з формуванням і використанням фондів грошових коштів страховиків. 

Субʼєктами управління виступають держава та фінансові служби страхових 

організацій. 

Місія страхової організації є визначальним елементом щодо управління 

фінансами організації. Головні принципи та тенденції у формуванні місії 

страховика визначаються державою.  

Цілі, які ставить страхова компанія представляє собою рішення 

найближчих завдань в короткостроковому періоді та довгострокових планів по 

розвитку страхової компанії є основним джерелом управління діяльністю 

страховика. При цьому слід зазначити, що страхові резерви є фінансовим 

забезпеченням головної цілі страхової організації, яка обумовлює особливості 

управління її фінансовими ресурсами. 

Відповідно до чинного законодавства управління фінансами страховика 

відображає інтереси чотирьох основних груп: акціонерів, менеджерів, 

споживачів та персоналу. Перш за все, акціонери зацікавлені, в зростанні 

вартості компанії та максимізації прибутку, менеджмент — в максимізації 

прибутку та фінансовій стійкості, страхувальники — у фінансовій стійкості і 

платоспроможності, а персонал — в платоспроможності. 

Основними функціями управління фінансами страхової компанії є (табл. 

1): організація, фінансове планування та прогнозування, облік та контроль, 

координація, регулювання та стимулювання. 
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Таблиця 1 

Функції управління фінансами страхової компанії 

Назва функції Сутність функції 

1. Організація Створення органів управління, встановлення взаємозвʼязку між 

підрозділами 

2. Фінансове 

планування  

Комплекс заходів щодо створення фінансових планів і їх 

узгодження 

3. Прогнозування Розробка на тривалу перспективу змін фінансового стану обʼєкта 

3. Облік та контроль Аналіз фінансових результатів діяльності організації 

4. Координація Узгодження в діяльності всіх ланок фінансового управління 

5. Регулювання Вплив на об’єкт управління у разі невиконання ним заданих 

параметрів 
6. Стимулювання Застосування  заохочень для спонукання працівників у результатах 

праці 

Джерело: побудовано автором [2, с. 15]. 

 

Фактори, що визначають особливості управління фінансами страхових 

компаній: 

1) рух грошових коштів страхової організації має певне соціально-

економічне призначення та особливості порівняно з іншими суб’єктами 

господарювання; 

2) формування особливих доходів за рахунок страхових платежів, 

отриманих від страхувальників та доходів від розміщення коштів страхових 

резервів; 

3) реалізація специфічного товару — страховий захист, за який 

страховики отримують певну плату; 

4) дохід від страхової діяльності є первинним доходом і основним 

джерелом доходів страховика; 

5) для забезпечення платоспроможності і виконання своїх зобов’язань 

перед страхувальниками страховики формують страхові резерви та здійснюють 

перестрахувальні операції; 

6) при формуванні страхових резервів враховується ймовірність збитку. 

За допомогою процесу управління фінансами страховика виконується 

пошук нових шляхів нагромадження капіталу і перерозподілу фінансових 

ресурсів у найбільш перспективні сфери бізнесу або в розширення діапазону 

діяльності компанії.  

Таким чином, управління фінансами страхової компанії є важливим 

елементом для досягнення фінансових результатів та отримання прибутку 

організації, а також для задоволення інтересів страховиків, акціонерів, 

менеджерів та клієнтів. Управління фінансами являє собою процес, який 

здійснюється за рахунок функцій та важелів, що допомагають страховій 

компанії планувати, прогнозувати, координувати та регулювати фінансову 

діяльність. Також в Україні існує правова база, що дозволяє реалізувати 

діяльність страховика та узгодити основні процеси, що відбуваються в процесі 

реалізації специфічного товару на страховому ринку. 
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Поширення глобалізаційних процесів у світі, сформували нове 

середовище функціонування підприємств, в якому вони повинні адаптуватись 

до тих умов, що створюються факторами зовнішнього середовища, а внутрішні 

керовані фактори повинні визначати можливість антикризової діяльності та 

адаптації фірми. Проблема дослідження можливостей виживання в умовах 

глобальної економічної кризи являється на сьогодні однією із самих актуальних 

для всіх господарюючих суб’єктів.  

У зв’язку з цим процес антикризового управління має передбачати 

цілеспрямованість, послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх 

адаптованість у процесі життєдіяльності підприємства, відповідно повинні 

охоплюватися всі підсистеми управління підприємством: операційна, технічна, 

фінансова, стратегічна, маркетингова, кадрова. Основна мета антикризового 

управління полягає в узгодженості та координації дій між цими системами, 

створенні умов для їх працездатності. Антикризове управління повинно 

враховувати сучасний етап розвитку теорії і практики менеджменту, механізми 

упередження і подолання кризових явищ [4]. 

Так, одним із нових та дієвих елементів системи виходу підприємства із 

кризи є застосування цифрової технології Big Data, що вийшла за рамки 

предметної області ІТ і стала все глибше проникати в структури управління, 

бізнес, промисловість і науку.  

Big data — серія підходів, інструментів і методів обробки різних 

структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів для отримання 

результатів, ефективних в умовах безперервного приросту, розподілу по 

численних вузлах обчислювальної мережі, що сформувалися в кінці 2000-х 

років, альтернативних традиційним системам управління базами даних і рішень 

класу Business Intelligence [1]. Тобто, аналіз Big Data відноситься до дуже 
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складної задачі перетворення великих даних в доступну для аналізу 

інформацію, що призводить до оптимізації прийняття бізнес-рішень. 

Використання Big Data поліпшує операційну практику, виявивши 

проблеми, які можуть існувати, і допомогти знайти нові маркетингові ходи, 

проаналізувавши дані про своїх реальних і потенційних клієнтів. За даними 

одного з лідерів аналітики Big Data — комп’ютерного гіганта IBM, 

використовуючи передові методи, такі як текстова аналітика, машинне 

навчання, інтелектуальна аналітика, інтелектуальний аналіз даних, статистика і 

обробка природної мови, підприємства можуть аналізувати раніше 

невикористані джерела даних незалежно від або разом з існуючими у них 

даними, щоб отримати нові ідеї, що ведуть до значно більш швидких рішень 

[5]. 

Виділяють три основні технології, пов’язані з аналізом Big Data, — це 

база даних NoSQL, спеціально розроблена для обробки великих обсягів даних; 

MapReduce  модель програмування, яка може обробляти величезну кількість 

неструктурованих даних, таких як зображення, відео, електронні листи і 

документи і Hadoop, що дозволяє бізнесу аналізувати дані на різних серверах. 

Основні результати впровадження подані на рис. 1. 

 
Рис. 1. Результати впровадження Big Data [2] 

 

На сьогоднішній день одними з найпопулярніших напрямків застосування 

аналізу Big Data є: аналітика клієнтів (48 %), операційна аналітика (21 %), 

шахрайство і відповідність вимогам (12 %) Нові інновації в галузі продуктів і 

послуг (10 %) і оптимізація сховищ даних підприємств (10 %). Основними 

компаніями, що активно використовують дані технології є Nasdaq, Facebook, 

Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola, 

Starbucks и Netflix. Банк HSBC використовує великі дані для протидії 

шахрайських операцій з картками. Procter & Gamble за допомогою великих 

даних проектує нові продукти та глобальні маркетингові компанії [6].  

VISA проводить понад 170 мільярдів операцій по пластикових картах 

кожен день. Таким чином, технології великих даних активно впроваджуються 

різноманітними компаніями в різних галузях (рис. 2). 
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Рис. 2. Впровадження Big Data компанія з різних галузей [2] 

 

Отже, Big Data — той інструмент, який може кардинально внести зміни у 

всіх аспектах антикризового управління, впровадженню загальних принципів та 

методів управління в кризових ситуаціях, удосконаленню кадрового 

менеджменту для подолання та відновлення неплатоспроможності 

підприємства, а також проведенню заходів щодо забезпечення стабільного 

функціонування тих підприємств, які не хочуть втратити свої позиції в умовах 

нестійкої економіки. 
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Важливою умовою стабільного економічного розвитку будь-якої держави 

є фондовий ринок. «Саме діяльність фондового ринку спрямовано на створення 

58% 

45% 

38% 

36% 

33% 

33% 

21% 

18% 

15% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Телекомунікаційні підприємства 

Інжиніринг і конструкторські бюро 

Державны пыдприэмства 

IT

Фінанси та страхування 

Логістика та транспорт 

FMCG

Бізнес-сервіс/Консалтинг 

Освіта 

Охороназдоров'я 



151  

в Україні централізованого ринку цінних паперів, що підлягає державному 

регулюванню і характерними ознаками якого мають бути котирування цінних 

паперів, ліквідність, відкритість, прозорість, гласність ринкової інформації з 

метою задоволення запитів кожного вкладника, довіра з боку широких верств 

населення» [1, с. 122]. Проте для того, щоб цей ринок був спроможний 

акумулювати кошти інвесторів, він має відповідати принципу інформаційної 

прозорості, створювати умови для дотримання стандартів корпоративного 

управління та бути прогнозованим. Незалежно від того, якої стратегії 

управління портфелем цінних паперів (активної чи пасивної) дотримуються 

інвестори на фондовому ринку, прогнозування справедливої вартості акцій є 

невід’ємною складовою процесу управління портфелем цінних паперів, що 

дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо якісного та кількісного складу 

інвестиційного портфелю, а також стосовно вибору найкращого часу для 

здійснення інвестицій. 

Питання стосовно визначення сутності, значення та механізмів 

функціонування фондового ринку та його інструментів відображено в роботах 

таких вітчизняних авторів, як І. Бланк, В. Корнєєв, Д. Леонов, О. Мозговий, 

В. Опарін, А. Пересада, В. Федосов, В. Шелудько. Такі теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти вивчалися в різні часи такими зарубіжними 

дослідниками, як Г. Александер, Дж. Бейлі, Д. Блекуелл, З. Боді, Е. Брігхем, 

Л. Гапенські, Л. Гітман, А. Дамодаран, М. Джонк, А. Кейн, Д. Кідуелл, 

Б. Койлі, Дж. Лінтнер, Г. Марковіц, А. Маркус, М. Міллер, Я. Моссін, 

Р. Петерсон, Т. Райс, Дж. Тобін, Дж. Трейнор, Ф. Фабоцці, Е. Фама, В. Шарп та 

ін. [2, C. 84]. 

Мета даного дослідження полягає у визначенні методу оцінки та 

прогнозуванні справедливої вартості акцій для вибору найкращого часу для 

інвестування в компанію. 

Об’єктом дослідження є акції компанії Applied Materials Inc  займається 

розробкою і виробництвом устаткування для напівпровідникової індустрії: 

машин для створення процесорів, дисплеїв і сонячних панелей.. Ця компанія 

має перспективну бізнес-модель, зростаючі економічні показники, однак є за 

попередньою оцінкою недооціненою ринком та може бути цікавою для 

інвестора. Розглянемо її основні економічні показники (табл. 1), зокрема: Assets 

(Активи), Revenue (Виручка), EBITDA (Операційний прибуток-Амортизація).  

Таблиця 1 

Економічні показники компанії  Applied Materials Inc.  

у 2016—2019* рр. 

Назва 2016 2017 2018 2019* 

Assets 14588 19419 17773 18922 

Revenue 10825 14537 17253 16802 

EBITDA 2541 4275 5253 4935 

* Показники за Q1—2019 року.  
Джерело: складено на основі даних [3]. 
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Всі вищевказані показники показують стабільний ріст з року в рік, що 

говорить про ефективний менеджмент компанії та потребу у більш детальному 

огляді компанії. Для визначення справедливої вартості компанії спочатку 

порахуємо три мультиплікатори згідно яких буде розрахована справедлива 

вартість акцій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Мультиплікатори компанії Applied Materials Inc. 

у 2016—2019* рр. 

Показники 2016 2017 2018 2019* 

EV/EBITDA 14.24 12.61 6.74 8,16 

EV/Revenue 3,34 3.71 2,05 7.51 

EV/FCFF 14.68 11.46 7.98 7.51 

* Показники за Q1—2019 року.  
Джерело: складено на основі даних [3]. 

 

З наведених мультиплікаторів можемо зробити висновок, що компанія 

недооцінена. Значення всіх мультиплікаторів менші ніж середні по галузі 

Application Software до якої відноситься дана компанія. Також бачимо, що 

компанія із стабільно зростаючими показниками Assets, Revenue, EBITDA є 

недооціненою ринком, що є хорошою новиною для потенційного інвестора. 

Тепер визначимо справедливу вартість акцій компанії за 

мультиплікаторами. Формули для розрахунку наведені нижче.  
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Таблиця 3 

Справелива вартість акцій компанії Applied Materials Inc. 

у 2015—2018 рр. 
Назва 2016 2017 2018 2019* 

Fair Price (EV/EBITDA) 30.15 52.80 50.82 48.23 

Fair Price (EV/Revenue) 27.91 48.10 50.53 49.57 

Fair Price  (EV/FCFF) 29.40 58.33 46.56 54.06 

Av.Total 28.63 54.19 49.26 53.39 

* Показники за Q1—2019 року.  
Джерело: складено на основі даних [3]. 
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На дату останнього звіту компанії за Q1—2019, який було опубліковано 

21.02.2019, справедлива вартість акцій була 48.23 при ринковій ціні в 38.83 

(табл. 3). Акція мала потенціал зростання мінімум на 24 %. Станом на 

09.04.2019 ринкова ціна акції 42.01, як бачимо потенціал росту акції був 

частково реалізований, та ціна акції ще не  досягла своєї справедливої вартості. 

Інвестор має змогу отримати дохідність у 14% купивши акції на теперішню 

дату.  

Отже, метод прогнозування справедливої вартості акцій за допомогою 

мультиплікаторів виявився дієвим, тобто дозволяє інвестору приймати 

обґрунтовані рішення стосовно доцільності інвестицій в компанії за 

формування інвестиційного портфеля, а також вибору найкращого часу для 

реалізації інвестицій в умовах неефективності ринку. 
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За останні роки міграційні процеси в Україні набувають все більш 

вагомого значення. Кількість українців за кордоном постійно збільшується. 

Заробітчани виїжджають у пошуках гідної заробітної плати, а молодь у 

пошуках себе. Такі процеси також є потужним соціальним амортизатором, 

чинником зменшення бідності, напруги на ринку праці, джерелом значних 

валютних надходжень, але водночас, несе ризики втрат частини необхідного 

для розвитку країни трудового та інтелектуального потенціалу [1]. 
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Основними країнами, куди вирушають українці є Польща, Чехія, Росія, 

Угорщина, Португалія, Італія та Іспанія (рис. 1). Саме сусідні країни стають 

головними країнами призначення трудових мігрантів, що обумовлено їхніми 

потребами ринку праці, сприятливими умовами для тимчасового 

працевлаштування іноземців, а також територіальною та культурною 

близкістю.  

 
Рис. 1. Країни призначення трудових мігрантів за даними обстеження 

населення 2008, 2012 та 2017 рр. [1] 

Отже, за даними Державної служби статистики трудові мігранти України 

переорієнтовуються на європейський ринок праці. Найбільша кількість 

мігрантів у 2017 році перебувала у Польщі (38,9 %) та у Росії (26,8 %). У 

країнах Португалія, Угорщина, Чехія та Італія українських заробітчан було 

1,6 %, 1,3 %, 9,4 % та 11,3 % відповідно у 2017 році. 

Отримуючи доходи за кордоном, українці здійснюють переказ грошових 

коштів на територію України, що має значний вплив на економічні показники 

країни, а саме на платіжний баланс у вигляді приватних грошових переказів. 

Приватні грошові перекази — це міжнародні перекази та потоки ресурсів 

до домогосподарств, що надходять з інших країн та головним чином пов’язані з 

тимчасовою або постійною міграцією населення [3, с. 5]. 

За даними Національного банку України, приватні перекази на територію 

України становлять значну частину надходжень, що дозволяють перекривати 

велику частину витрат. З 2015 по 2017 роки такі надходження зросли на 

2,3 млрд дол. США або на 32,86  (рис.2). 

 
Рис. 2. Прямі перекази та сальдо поточного рахунку, млрд дол. США  [2] 
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Приватні перекази українців із-за кордону з 2012 року перевищували 

прямі іноземні інвестиції в Україну (рис. 3). Останні в свою чергу до 2014 року 

значно скоротилися, що негативно відобразилося на економіці та валютному 

курсі. За останні три роки саме приватні перекази становили левову частку в 

надходженнях валюти до країни. Такого роду надходження є більш 

стабільними та прогнозованими, що дозволяє визначити певні тенденції щодо 

основних валютних показників країни.  

 
Рис. 3. Приватні перекази та прямі інвестиції в Україну, млрд дол. США [2] 

 

Головними країнами, звідки надходили кошти були Польща (3,1 млрд 

дол. США), інші країни ЄС (2,6 млрд дол. США), Росія (1,3 млрд дол. США), 

інші країни (1,5 млрд дол. США) та США, Канада (0,8 млрд дол. США) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Обсяги переказів в Україну за країнами, млрд дол. США [2] 

 

Отже, міграційні процеси в Україні мають значний вплив на соціально-

економічне життя населення. Головним призначенням для трудових мігрантів 

стають сусідні країни, що зумовлено рядом факторів. Відображення результатів 

трудової діяльності українців за кордоном знаходиться в платіжному балансі 

України. 

Приватні грошові перекази значно перевищують прямі іноземні інвестиції 

в економіку України. Це дозволяє покривати витрати та оптимізувати сальдо 

платіжного балансу. Суттєвий вплив великої кількості валютних надходжень 
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має і на валютну ситуацію країни та міцність національної грошової одиниці. 

Та уряду потрібно стежити за міграційною ситуацією. За високого відсотка 

міграційних процесів існує загроза відтоку значної частини населення. У 

майбутньому це може призвести до втрати економічного потенціалу країни, 

уповільнення її економічного зростання. Для уникнення таких проблем, уряду 

необхідно розвивати внутрішній ринок праці, стимулювати підприємництво та 

залучати інвестиції у країну. Потреба у виїзді за кордон зменшиться, адже 

українці будуть бачити реальні можливості в Україні. Правильність дій та їх 

ефективність дозволить створити сприятливі умови для економічного зростання 

та забезпечення благополуччя на території держави, яку не захочеться 

полишати у пошуках кращого життя. 
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Основою забезпечення стабільного функціонування підприємств є 

зростання їхньої прибутковості, конкурентоспроможності, платоспроможності 

та ринкової цінності. Ці основні індикатори здатності підприємства до розвитку 

безпосередньо залежать від взаємоузгодженої та взаємопов’язаної діяльності 

усіх підрозділів підприємства, ефективність їх взаємодії може бути досягнута 

шляхом формування та застосування в практиці господарювання системи 

економічного управління підприємством. 

Управління активами повинно відповідати певним вимогам, що 

накладають відбиток на саме управління і повинні обов’язково виконуватись 

на кожному етапі. Необхідно визначити такі найважливіші принципи 

управління активами [1, с. 71]: 

1. Управління активами має базуватись на державному підході при 

оцінюванні економічних процесів, явищ, результатів діяльності, тобто при 

управлінні необхідно враховувати відповідність державній економічній, 

соціальній, екологічній, міжнародній політиці та законодавству. 
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2. Управління має носити науковий характер, тобто базуватись на 

положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних 

законів розвитку, використовувати досягнення НТП і передового досвіду, 

новітні методи економічних досліджень. 

3. Управління має бути комплексним. Комплексність управління 

вимагає охоплення всіх ланок і сторін діяльності, всебічного вивчення 

причинних залежностей в діяльності банку. 

4. Однією з вимог до управління є забезпечення системного підходу, 

коли кожний досліджуваний об’єкт розглядається як складна динамічна 

система, яка включає низку елементів, певним чином пов’язаних між собою і 

зовнішнім оточенням. Вивчення кожного об’єкта повинно здійснюватися з 

урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, взаємозалежності та 

взаємопідпорядкованості його окремих елементів. 

5. Управління активами має бути об’єктивним, конкретним і точним. 

Воно має будуватися на достовірній, перевіреній інформації, що реально 

відображає об’єктивну дійсність, а висновки мають бути обґрунтовані 

точними аналітичними розрахунками. З цієї вимоги витікає необхідність 

постійного вдосконалення процесу збору та обробки інформації з метою 

підвищення точності і достовірності розрахунків [1, с.72]. 

6. Управління покликане бути дійовим, активно впливати на процес 

діяльності підприємства і його результати, своєчасно виявляючи недоліки, 

прорахунки, упущення в роботі. 

7. Єдність стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного) 

планування означає відповідність тактичних планів стратегічним цілям, з 

метою забезпечення безперервності відповідного процесу. 

8. Управління має бути оперативним. Оперативність означає вміння 

швидко і чітко проводити оцінювання ситуації, приймати управлінські 

рішення і втілювати їх в життя. 

9. Управління має бути ефективним, тобто витрати на утримання 

управлінського персоналу мають давати багатократний ефект (рис. 1) [2]. 

Для ефективного управління активами підприємств потрібно: 

— адекватна інформаційна база, яка має бути достатньою та достовірною 

для ретельного аналізу з метою управлінського впливу; 

— забезпечення єдиних методологічних принципів до організації та 

ведення обліку окремих складових активів, зобов’язань та капіталу, що 

зумовлює співставлення даних інформаційної бази; 

— ефективність управлінських рішень забезпечує прозорість 

інформаційної бази, яка набуває особливого значення в періоди економічної 

кризи, корупції та нестабільності економіки [2]. 

Отже, головною метою управління активами в системі антикризового 

менеджменту підприємства є забезпечення їх достатності для нормального 

функціонування підприємства, а також  найефективніше їх використання в 

господарській діяльності. Тому, для підвищення ефективності їх використання 

необхідна розробка цілої системи заходів, які б реалізовувались як і у 

внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі підприємства. 
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Рис. 1. Послідовність етапів управління активами підприємства 
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Етап 1. Формування інформаційної бази щодо управління активами 

Етап 6. Розробка системи мотивації персоналу, орієнтованої на 

досягнення визначених цілей управління активами 

Етап 7. Оцінка ефективності, результативності та якості управління 

активами 

Етап 8. Контроль щодо управління активами підприємства 

Етап 9. Коригування процесу управління активами за результатами 

контролю 

Етап 2. Аналіз ефективності використання активів 

Етап 3. Визначення цілей управління активами 

Етап 4. Планування результатів управління активами 

Етап 5. Організація бізнес-процесів, орієнтованих на досягнення 

запланованих результатів щодо управління активами підприємства 
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У сучасних умовах розвитку банківської системи України приділяється 

особлива увага іпотечному кредитуванню. Комерційні банки накопичують 

ресурси, які призначені для фінансування реального сектора економіки і 

визначення форми забезпечення кредиту. 

Характерною особливістю розвитку банківської системи України в 

останні роки є те, що комерційні банки почали досить активно працювати з 

фізичними особами, що свідчить про поглиблення ринкових принципів її 

функціонування. Зросли не тільки суми залучених депозитних вкладів 

громадян, але і обсяги кредитів, які банки активно видають фізичним особам, в 

тому числі досить швидко розвивається іпотечне кредитування. Про 

стабільність і розвиток фінансово-економічної системи будь-якого суспільства 

багато в чому можна судити за розмірами використання кредитів громадянами 

та підприємствами. Попит на послуги іпотечного кредитування, що виник у 

процесі розвитку ринкових відносин, поставив комерційні банки України перед 

необхідністю вдосконалення методів і форм діяльності в системі іпотечного 

кредитування. 

З огляду на вищесказане, особливо актуальна проблема детального 

вивчення діяльності комерційних банків на ринку іпотечного кредитування, 

визначення способів і джерел залучення фінансових ресурсів для реалізації 

іпотечних програм. 

Основною проблемою у розвитку іпотечного кредитування в Україні є 

відсутність вільних фінансових ресурсів і пошук інвесторів. Тому, одним з 

найважливіших завдань банків щодо поповнення довгострокових зобов’язань в 

сучасній ринковій економіці є перетворення заощаджень населення в інвестиції. 

Іпотека дозволяє мобілізувати значну частину заощаджень населення і коштів 

інвесторів і направляти їх переважно в такі галузі економіки, які пов’язані з 

житловим будівництвом. 

Дослідження сучасних вчених з питань іпотечного кредитування 

реалізувалися у працях  О. І. Дація, В. А. Борисової, О. Т. Євтуха, Т. І. Іванова, 

М. В. Калінчика, О. Л. Кашенко, О. В. Жука, В. Л. Кравченко, С. І. Кручка, 

Н. В. Копишинської, В. Д. Лагутіна, В. І. Міщенка, Н. М. Чижа, та інших. 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад становлення і 

розвитку системи іпотечного кредитування в Україні та подальша модернізація 

діяльності банків в системі іпотечного кредитування. 
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Банки України видають іпотечні кредити на такі цілі: придбання житла під 

заставу; придбання земельної ділянки; комерційні цілі під заставу житла; 

будівництво житла під заставу незавершеного будівництва та земельної 

ділянки; рефінансування житлових кредитів; споживчі цілі під заставу житла. 

Для фінансування іпотечних банківських кредитів використовують такі 

джерела коштів: 

- власні кошти (статутний капітал, нерозподілений прибуток); 

- депозитні кошти (депозити юридичних осіб, фізичних осіб); 

- недепозитні кошти (кредити фінансових посередників, емісія облігацій, 

єврооблігацій); 

- кошти, отримані в результаті рефінансування іпотечних кредитів 

(продаж пулу іпотечних кредитів, випуск забезпечених облігацій, 

сек’юритизація іпотечних кредитів) [2, с. 95]. 

Роль банків у розвитку іпотечних відносин бачиться не тільки в наданні 

іпотечних кредитів, а й в мобілізації вільних коштів шляхом емісії цінних 

паперів під заставні, з подальшим використанням мобілізованих коштів на 

збільшення іпотечного кредитування [1]. 

Банківський напрямок кредитування наразі знаходиться в стані, коли 

іпотечні кредити є значною мірою недоступними для населення. Це зумовлено 

факторами обвалу внутрішнього ринку споживання.  

Кількість банківських установ, які діють в даній сфері за останні роки 

скоротилася на 70 %. Наприкінці 2017 року іпотечні кредити надавали лише 

чотири банківські установи. При цьому найнижча відсоткова ставка 

спостерігалася на рівні 18 % (Ощадбанк), а найбільша — 25 % (Мегабанк). Такі 

високі відсоткові ставки спричиняють неможливість населення користуватися 

банківськими кредитами, оскільки співвідношення між рівнем доходу 

населення та відсотковими ставками дуже висока. Наприклад, у країнах ЄС 

відсоткова ставка за кредитами для придбання житла не перевищує 4—8 %.  

Окрім високих відсоткових ставок не вигідними для позичальника є 

умови кредитування, коли перший внесок повинен становити не менше ніж 

30—40 % від вартості житла, коли в тих же країнах Європи — не більше 10 %.  

До 2008 року більшість іпотечних кредитів надавалася у іноземній 

валюті, що спричинило дуже високі ризики для позичальників, які отримували 

заробітну плату в національній валюті. Також, у випадку кризових явищ в 

економіці, що спостерігалися в 2014-2016 роках, коли національна валюта була 

знецінена в 3 рази, кількість дефолтних кредитів зросла, і населення 

залишилося без заставних квартир. Динаміка обсягів іпотечних кредитів 

представлена в табл. 1. 

Як видно з представлених даних, іпотечні кредити в кредитних портфелях 

вітчизняних банків за останні 3 роки значно скоротилися — з 71,8 млрд грн до 

48,27 млрд грн, що свідчить про зменшення обсягів іпотечних кредитів, що не 

могло не вплинути і на розмір валютних кредитів та кредитів в національній 

валюті. 
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Таблиця 1 

Динаміка обсягів іпотечних кредитів 

в кредитних портфелях банку України, млрд грн 

Джерело: складено автором [3]. 

 

Отже, для покращення ситуації необхідно, перш за все, забезпечити 

економічне зростання держави та стабільність фінансового сектору, внаслідок 

чого підвищиться загальний рівень добробуту населення. За рахунок 

збільшення доходів фізичних осіб можливе зростання вільної грошової маси 

банків, залученої у якості депозитів фізичних осіб. Наявність таких коштів в 

достатній кількості та стабільність фінансового сектору надасть змогу банкам 

диверсифікувати свій кредитний портфель із збільшенням питомої ваги 

іпотечних кредитів. 

Експерти зазначають, що суворі умови призводять до стагнації на ринку 

іпотечного кредитування в Україні. Для вирішення цієї проблеми, банкірам слід 

знизити вартість кредитування та авансових платежів, тим самим наблизивши 

вартість цієї послуги до поточних фінансових можливостей споживачів. 

Для ефективного розвитку іпотечного кредитування в Україні необхідні 

стабільна економіка, надійна фінансово-кредитна система, розвинений ринок 

цінних паперів, висока платоспроможність населення та активна допомога 

держави. 
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Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 

Кредитний портфель банків, млрд грн 911,40 1006,36 965,09 1005,92 1042,80 

Іпотечні кредити банків домашнім 

господарствам, млрд грн 
51,45 71,80 66,17 58,85 48,27 

- в гривні 13,69 11,31 11,00 9,72 9,64 

- в доларах США 36,04 57,87 52,20 46,52 36,42 

- в інших валютах 1,72 2,62 2,97 2,32 2,22 
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Розробка результативного антикризового управління прямо залежить від 

ефективності процесу управління фінансовою діяльністю підприємства, 

першим етапом якого є стратегічний фінансовий аналіз.  

У процесі стратегічного фінансового аналізу особливу увагу слід 

приділяти оцінці фінансового стану підприємства, оскільки фінансовий стан є 

тією відправною точкою, відносно якої визначаються фактичні можливості 

підприємства до досягнення конкретних стратегічних цілей. Тому, без 

змістовного аналізу фінансового стану розробка результативної фінансової 

стратегії буде неможливою. Враховуючи це, доцільним є розгляд основних 

методичних підходів щодо аналізу фінансового стану підприємства. 

Стратегічний фінансовий аналіз передбачає застосування певних методів 

і аналітичних підходів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методи стратегічного фінансового аналізу [5] 

Основні методи стратегічного 

фінансового аналізу 

Галузь застосування методів 

Аналіз 

чинників 

зовнішнього 

фінансового 

середовища 

непрямого 

впливу 

Аналіз чинників 

зовнішнього 

фінансового 

середовища 

безпосереднього 

впливу 

Аналіз 

чинників 

внутрішнього 

фінансового 

середовища 

підприємства 

SWOT-аналіз + + + 

PEST-аналіз +   

SNW-аналіз   + 

Портфельний аналіз  + + 

Сценарний аналіз + + + 

Експертний аналіз + + + 

Порівняльний фінансовий аналіз   + 

Аналіз фінансових коефіцієнтів   + 

Інтегральний аналіз за моделлю Дюпон   + 

 

Фінансовий стан характеризує забезпеченість підприємства фінансовими 

ресурсами, необхідними для його нормального функціонування, доцільність їх 

розміщення та ефективного використання, фінансові взаємовідносини з іншими 
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юридичними та фізичними особами, платоспроможність та фінансову стійкість 

підприємства [3].  

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати 

з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 

критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за 

певний період, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть змогу визначити 

«больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективного використання 

фінансових ресурсів у перспективі.  

Основними завданнями аналізу фінансового стану є [1]: 

– розвідка рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 
– дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 

– об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства; 

– оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та 
кількісна оцінка його конкурентоспроможності; 

– аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку 
цінних паперів; 

– визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 
Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно 

вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої 

держави. У сукупності з видами та прийомами, методи аналізу, що 

використовуються для конкретних цілей вивчення фінансового стану 

підприємства, формують методику аналізу [2]. На сьогоднішній день існує ряд 

методик, які мають узагальнюючий характер, але спрямовані на конкретні 

практичні цілі аналізу. Це такі методики: 

– аналіз неплатоспроможності підприємств відповідно до «Методичних 

рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства», затверджених наказом Міністерства економіки України від 

19.01.2006 № 14 [4]; 

– аналіз фінансового стану підприємств відповідно до «Положення про 
порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 

приватизації», затвердженого наказом Фонду державного майна від 26.01.2001 

№ 49/121 [4];  

– аналіз кредитоспроможності підприємств відповідно до «Положення 
про порядок формування та використання банками України резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», 

затвердженого постановою Правління НБУ від 25.01.2012 № 23 [4];  

– оцінка інвестиційної привабливості підприємств відповідно до 

«Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та 

організацій», затвердженої наказом Агентства з питань запобігання банкрутству 

підприємств та організацій від 23.02.1998 № 22 та інші. 

Із зазначених методик найбільш універсальною за рівнем 

інформативності і комплексності є методика аналізу неплатоспроможності 
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підприємств. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне використовувати дану 

методику для комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 

Результати фінансового аналізу надалі використовуються у формуванні 

фінансової стратегії. Слід зазначити, що формування фінансової стратегії 

підприємства є поетапним процесом, який включає такі основні етапи [6]: 

– визначення періоду реалізації стратегії; 
– аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства; 
– формування стратегічної мети фінансової діяльності; 
– розроблення фінансової політики підприємства; 
– розроблення системи заходів по забезпеченню реалізації фінансової 

стратегії; 

– оцінка розробленої фінансової стратегії. 
Отже, метою та головним завданням антикризового управління є 

передбачення, своєчасне розпізнавання та успішне вирішення всіх проблем, 

пов’язаних з об’єктивним циклічним розвитком економіки та суб’єктивними 

факторами макро- та мікрорівнів. 
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Стабільне і прогресивне функціонування економіки держави в цілому та 

господарського комплексу держави неможливе без інвестицій, які передусім 

характеризується розвитком інвестиційного ринку. Інвестиційний ринок 

виступає регулятором безперервного руху капіталів у державі, що забезпечує 

безперервність відтворення, розробку та реалізацію виробничих та соціальних 

програм посилюючи при цьому ефективність виробництва, та його розвиток.   
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Інвестиційний ринок України визначається як сукупність інвестиційних 

відносин між продавцями й покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також 

об’єктів інвестування в усіх його формах [1]. 

Водночас, інвестиційний ринок є надзвичайно складною системою, в якій 

обертаються різноманітні товари та інструменти, що забезпечують 

інвестиційний попит усіх видів інвесторів. Цей ринок обслуговується 

спеціальними інвестиційними інституціями, розпоряджається досить 

розгалуженою і різноплановою інвестиційною інфраструктурою [2]. 

Вважаємо, що рівень розвитку інвестиційного ринку в Україні 

знаходиться на низькому рівні, що спричинено як економічними, правовими 

так і політичними дисбалансами в державі. 

Надходження прямих інвестицій в Україну за основними країнами-

інвесторами, за період з 2016 по січень-червень 2018 року представлено у 

табл. 1. 

 

Рис. 1. Надходження прямих інвестицій в Україну за основними 

країнами-інвесторами, за період з 2016 по січень-червень 2018 року, млн грн 
Джерело: [3] 

 

Як видно з рис. 1, існує стійкий тренд до зменшення надходжень прямих 

інвестицій в Україну за період з 2016 по січень-червень 2018 року, що 

становить у 2017 році на 57,5 % порівняно з 2016 роком, у січні-червні 2018 

року на 32,7 % порівняно з 2017 роком. Основними країнами-інвесторами,  на 

які припадає близько 60% загального обсягу прямих іноземних інвестицій є: 

– Кіпр — 25,5 %; 

– Нідерланди — 16,2 %; 

– Російська Федерація — 11,4 %; 

– Велика Британія — 5,5 % [4]. 
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Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за видами 

економічної діяльності за період з 2017 по січень-червень 2018 року 

представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Надходження прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності 

за період з 2017 по січень-червень 2018 року 

Показники 

2017 січень-червень 2018 

млн дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

млн дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

Фінансова та страхова діяльність 647,5 34,6 750,5 59,6 

Промисловість 523,4 28 120,5 8,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

178,4 9,5 102,7 9,6 

Операції з нерухомим майном 117,9 6,3 74,8 5,9 

Інформація та телекомунікації - - 100,1 7,9 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
- - 55,8 4,4 

Інші 404 21,6 54,8 4,4 

Усього  1871,2 100 1259,2 100 

Джерело: [4] 

 

Дані табл. 1 свідчать, що протягом аналізуючого періоду існує стійкий 

тренд до зменшення рівня надходжень іноземного капіталу за основними 

видами економічної діяльності, що обумовлено економічними, політичними та 

соціальними дисбалансами. Значну частку прямих іноземних інвестицій  

складає промисловість, яка зменшилась з 2017 по січень-червень 2018 рік на 

19,8 %, що прямо може вплинути на розвиток економіки України. Тільки 

адекватна і зважена політика держави до кінці 2018 року сприятиме  припливу 

іноземного капіталу. Таки спостерігаємо ситуацію, що з 2017 по січень-червень 

2018 років відбулось до збільшення рівня надходжень іноземного капіталу 

пов’язаного з фінансовою та страховою діяльністю, що склало 25 %. 

Таким чином, інвестиційний ринок потребує змін, задля покращення вже 

існуючої складної ситуації, тому пропонуємо наступне: 

− посилення боротьби з корупцією; 
− активна взаємодія та координація влади і бізнесу ; 
− подолання тіньової зайнятості; 
− створення ефективно-діючого фондового ринку; 

− пропагування фінансової грамотності серед населення. 
Узагальнюючи викладеного, зазначимо, що інвестиційний ринок України 

перебуває в складній ситуації та потребує реформування за критеріями 

ефективності, розвитку інфраструктури та логістики, стабілізації економіко-

правової ситуації в державі. 
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У наш час економіка країни не може розвиватись належним чином без 

залучення іноземних інвестицій. На сучасному етапі розвитку української 

економіки помітне значне посилення процесів інтеграції, сприяння вільному 

руху капіталів, глобалізації економіки, тобто посилення ступеня відкритості 

національної економіки країни. 

Актуальність. Іноземні інвестиції є запорукою системного розвитку 

матеріально-технічної бази, підвищення рівня життя у країні, стимулювання 

конкуренції на ринку. Наявний обсяг вкладень не забезпечує передумов 

економічного зростання і навіть повноцінного відтворення їх наявного стану. 

Саме прямі іноземні інвестиції відіграють важливу роль і займають особливе 

місце у розвитку міжнародного руху капіталу. 

Дослідженням проблем залучення іноземних інвестицій займались такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: А. П. Іванов, О. В. Носова, Дж. Б. Томпсон, 

Д. А. Харрісон, В. А. Федоровський, Г. М. Филюк. 

За своєю суттю, іноземні інвестиції сприяють економічному розвитку 

держави та забезпечують ефективне використання ресурсів, вирішують певні 

проблеми зайнятості, формують умови конкуренції в економіці тощо. 

У процесі залучення інвестицій інвестори перш за все звертають увагу на 

інвестиційну привабливість країни, галузі. Цей показник є вирішальним у 

формуванні інвестиційного клімату з урахуванням інвестиційних ризиків. 

Незважаючи на складне політичне і економічне становище, Україна 

залишається інвестиційно привабливою, як для країн Європейського Союзу, так 

і для інших високо розвинутих країн. Потрібно зазначити, що Україна володіє 

величезним потенціалом для залучення інвестицій. Багаті природні ресурси та 
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сприятливі природні умови, значно цьому сприяють [1]. Динаміку прямих 

іноземних інвестицій зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Україну 2014—2018 рр. [2] 

 

На основі даного дослідження можна зробити такий висновок: за період 

2014-2018 рр. в України спостерігається негативна динаміка, щодо залучення 

іноземних інвестицій в економіку нашої країни, так як їх обсяг спадає. 

Основними причинами зниження обсягів прямих інвестицій в Україну 

можна назвати такі: 

− дефіцит досвідчених і кваліфікованих фахівців в управлінні 

проектами; 

− недосконалість законодавчого регулювання в сфері іноземного 

інвестування;  

− тривала економічна і політична нестабільність в державі; 

−  зниження купівельної спроможності в Україні що обумовлена низьким 

рівнем життя населення; 

− високі темпи інфляції в країні; 

− відсутність чіткої стратегії, щодо заохочення інвестицій; 

− обтяжлива митна політика, неточність податкового регулювання і 

його непередбачуваність; 

− дефіцит ефективної інфраструктури для іноземного підприємництва; 

− низька відповідальності представників органів виконавчої влади за 

вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій щодо інвесторів; 

− термін окупності залучених іноземних інвестицій в Україні довший та 
рівень інвестиційного ризику вищий. 

Україна володіє значним потенціалом для вкладення у її економіку 

необхідних інвестицій, проте у результаті виокремлення основних проблем та 

недоліків пов’язаних із залучення іноземних інвестицій в Україну можна 

підсумувати: 

1. Слабкими місцями залишається недосконалість законодавчої бази, 

щодо регулювання інвестиційної діяльності та несприятливий інвестиційний 

клімат практично за усіма його базовими складовими. 
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2. Невирішеність внутрішніх проблем призводить до негативних 

наслідків як для інвесторів, що виражається у втраті прибутку та виходу з 

українського ринку, так і для держави загалом, внаслідок погіршення 

інвестиційного іміджу країни. 

3. Для покращення інвестиційного стану необхідно здійснити певні 

заходи, які дозволять підсилити інвестиційний потенціал української 

економіки. 

4. Враховуючи всі негативні чинники як соціально-економічного, так і 

політичного плану, виникає необхідність розробки державної стратегії 

направленої на активізацію притоку іноземного капіталу в Україну. 
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Ефективність фінансування сільськогосподарських підприємств є однією 

із ключових проблем розвитку економіки країни. Це пояснюється тим, що 

сільське господарство займає одне із перших місць щодо забезпечення розвитку 

переробних галузей держави, є джерелом сировинної бази і партнером в 

інтеграційних та ринкових функціонуваннях, а також є важливим стратегічним 

та економічних базисом для вирішення продовольчої проблеми та підйому 

регіонального сільськогосподарського виробництва [1]. 

У низці економічних джерел фінансове забезпечення розглядається у 

відтворювальному процесі як форма покриття витрат за рахунок використання 

фінансових ресурсів, що мобілізуються економічними суб’єктами, включаючи 

державу. У теорії представлено три форми: самофінансування, кредитування, 

державне фінансування. При самофінансуванні використовуються власні 

фінансові ресурси суб’єкта. Формування цих фінансових ресурсів відбувається 

в ході господарської та фінансової діяльності підприємства. Застосування такої 

форми фінансового забезпечення як кредитування передбачає використання 

позикових ресурсів на умовах терміновості, платності і зворотності. Державне 

фінансове забезпечення (бюджетне) передбачає, що джерелом є грошові кошти 

бюджетів та позабюджетних фондів. У представленому трактуванні йде 
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суміщення понять по лінії «фінансове забезпечення — фінансові ресурси — 

фінансування». Кожне з цих лінійних понять має як самостійний економічний 

зміст, що ґрунтується на сукупності специфічних рис, так і демонструє їх 

взаємодію.  

У загальному вигляді фінансові ресурси підприємства, що спрямовуються 

на оновлення матеріально-технічної бази, — це власні джерела, головним з 

яких виступає прибуток. Тому для забезпечення відносної фінансової 

самостійності в питанні оновлення зношених засобів повинні виконуватися 

наступні аспекти: 

 — якою б не була ринкова ціна на сільськогосподарську продукцію, вона 

повинна бути реалізована за тією ціною, яка не тільки покриє поточні витрати, 

а й забезпечить прибуток, котрий буде достатнім для реінвестування; 

 — податкове навантаження не повинне бути обтяжливим і не «поглине» 

всю решту прибутку.  

Протягом року у сільськогосподарських підприємствах утворюється 

сезонний розрив між термінами здійснення витрат й отримання доходів. У 

зв’язку з цим, товаровиробники повинні мати певні суми оборотних коштів. 

Однак, не за рахунок власних джерел, так як це є недоцільним. Тому мінімальні 

запаси, витрати і кошти в розрахунках формуються за рахунок власних джерел, 

а понад ним — за рахунок позикових, які мають більше значення в сільському 

господарстві, ніж в інших галузях [2]. 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств фінансовими 

ресурсами визначається багатьма факторами виробничого економічного та 

організаційного характеру й повинна відповідати певним вимогам:  

1. Забезпечення достатнього рівня ліквідності оборотних активів, 

оскільки від цього залежить платоспроможність підприємства за фінансовими 

зобов’язаннями.  

2. Забезпечення мінімізації втрат фінансових ресурсів у процесі їх 

використання в умовах інфляції.  

3. Забезпечення раціонального розміщення фінансових ресурсів між 

сферами їх функціонування за рахунок скорочення питомої ваги неякісної 

дебіторської заборгованості у сфері обігу. 

Основними проблемами фінансового забезпечення аграрного 

виробництва залишаються:  

— відсутність спеціалізованої фінансово-кредитної системи, орієнтованої 

на обслуговування підприємств галузі;  

— дефіцит інституційних інвесторів, які мають значні обсяги 

довгострокових фінансових активів;  

— орієнтація діючих фінансово-кредитних інститутів на обслуговування 

учасників певних бізнес-груп;  

— висока вартість кредитних ресурсів та дефіцит адаптованих до 

специфіки сільського господарства антиризикових кредитних продуктів; 

 — майже повне припинення державних програм пільгового 

кредитування та субсидування процентних ставок; — нерозвиненість або повна 
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відсутність інститутів мікрофінансування та мікрокредитування, слабкість 

існуючої системи кредитної кооперації на селі [3].  

Вирішення цих та інших ключових проблем вимагає завершення 

формування національної системи фінансово-кредитного забезпечення 

сільського господарства, яка базується на створенні спеціалізованих кредитних 

інститутів та елементів її інфраструктурного забезпечення. Вона повинна 

включати широкий набір інструментів фінансування та його консультативного 

супроводу; підсистеми іпотечного кредитування, зниження ризиків та 

здешевлення вартості кредитів, а також їх гарантування; забезпечення 

індивідуальних, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників 

мікрокредитами; систему кредитної кооперації. 
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Інвестиційний клімат для країни запорука соціально економічного 

розвитку та зростання добробуту населення. Сприятливий інвестиційний клімат 

є суттєвим показником, від якого залежать обсяги залучених грошових коштів в 

економіку країни. Оскільки Україна знаходиться в нестабільному економіко-

політичному стані, тому досить актуальними постають питання щодо 

стабілізації фінансових надходжень і розвитку нашої держави. Залучення 

інвестицій дасть змогу вийти із затяжної кризи та поліпшити як загальний 

економічний стан країни, так і стан окремих галузей та промислових регіонів.  

Головною основою модернізації та розвитку економіки України є 

залучення нових грошових надходжень. Проблеми регулювання та залучення 

іноземних інвестицій загалом, а також у контексті інтеграційних процесів у 

своїх працях досліджували багато зарубіжних та вітчизняних учених. Значний 

внесок у вивчення питань щодо залучення іноземного капіталу та 

інвестиційного клімату здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: 
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О. Данилов, У. Шарп, Дж.В. Бэйли, А. Непран [1], О. Паньков, О. Лендєл, 

Ю. Коваленко, О. Пєтухова, Д. Тюпа. 

Інвестиційна діяльність займає вагоме значення в економічних процесах 

будь-якої країни, адже завдяки залученим інвестиціям створюються нові 

підприємства, модернізується обладнання на діючих підприємствах, 

запроваджуються інновації, з’являються нові робочі місця, розвивається 

інфраструктура. Саме тому одним зі стратегічних завдань держави є створення 

сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності. Попри реформи, 

які здійснені протягом останніх років, в Україні ще не сформувався стійкий 

привабливий інвестиційний клімат, і відповідно міцні зовнішньоекономічні 

зв’язки на міжнародних ринках.  

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, для 

подальшого його приросту або досягнення соціального ефекту. Для залучення 

іноземного капіталу в економіку України, потрібно передусім привабити 

іноземних інвесторів та підвищити конкурентоспроможність країни. До 

факторів, які впливають на динаміку іноземних інвестицій, варто віднести [2]:  

- високий рівень корупції; 

- недосконалість законодавчої бази; 

- політична нестабільність; 

- діяльність правоохоронних органів; 

- міжнародний рівень країни; 

Але найголовнішими проблемами залучення інвестицій в Україну 

залишаються нестабільність економіко-політичного стану країни і затяжна 

криза. Варто відзначити, що обсяги залучення іноземних коштів на територію 

України протягом останніх років були досить динамічними. 

За даними Держстату за січень-грудень 2018 року в економіку України 

іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 2869,9 млн дол. США 

прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [3]. 

 

Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну 

протягом 2010—2018 рр. 
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Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій в 2018 році були 

спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову 

діяльність — 42,3 %, а також оптову та роздрібну торгівлю та ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів — 20,9 %. 

До основних країн-інвесторів належать Нідерланди — 33,2 %, Російська 

Федерація — 17,3 %, Кіпр — 16,6 %, Австрія — 7,1 %, Франція — 3,9 %, 

Велика Британія — 3,4 %, і Польща — 3,2 %.  

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у  

2018 році склали 526341,8 млрд грн, що на 27,5 % більше від обсягу 

капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року [3]. Попри приріст 

обсягу інвестицій у 2018 році, все ж таки спостерігається низький рівень 

інвестиційної активності, що спричинений низкою проблем, які впливають на 

інвестиційну привабливість.  

Серед основних причин слід зазначити:  

- наявність суттєвих ризиків на валютному ринку, складне становище 

банківської системи країни, обмеженість доступу до фінансових ресурсів;  

- зниження міжнародної конкурентоспроможності українських 

підприємств, низька якість продукції, яка не відповідає європейським 

стандартам; 

- досить вузький діапазон сфер інвестування й обтяжлива процедура 
оформлення документації та складність системи оподаткування;  

- наявність вагомих проблем у законодавчій базі щодо інвестування та 
відсутність гарантій щодо захисту прав інвесторів, відсутність прозорості у 

відборі та укладанні договорів між інвестором та державою.  

Загалом, Україна залишається привабливою для інвестицій, не 

знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 

господарство. Рівень інвестиційного клімату в країні визначають за рівнем 

відповідних індексів, які проводяться європейськими асоціаціями [4]. 

Інвестиційний індекс у першій половині 2018 року є на рівні вище трьох балів 

— це означає позитивні зрушення. Слід відзначити, що вже другий рік поспіль 

Індекс тримається на рівні вище трьох — він вийшов з негативної площини та 

перейшов в нейтральну. Так наприкінці 2017 року він складав 3,03, в кінці 2016 

— 2,85, в кінці 2015 — 2,57. З того часу, Індекс сягав позначки вище трьох в 

2011 році і складав 3,39.  

Так, на поліпшення показників вплинуло проведення структурних реформ 

в Україні, що допомогло країні поліпшити позиції на зовнішніх ринках. Але для 

подальшого приросту обсягів залучення іноземних інвестицій в Україну слід і 

надалі впроваджувати заходи, щодо зниження рівня корупції та бюрократії, 

встановлення верховенства права шляхом здійснення судової реформи та 

внесення змін до процесуального законодавства, забезпечення гарантій щодо 

безпеки майнових прав, встановлення належного правопорядку та продовження  

послаблення валютного контролю. 
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На сьогоднішній день існує велика кількість методів оцінки фінансового 

стану підприємства, оскільки саме це є найважливішою характеристикою його 

економічного стану, що характеризує результат поточного, інвестиційного та 

фінансового розвитку. 

Під категоріями фінансового аналізу розуміються найбільш загальні, 

фундаментальні поняття даної науки. Науковий інструментарій (або апарат) 

фінансового аналізу є комплексом загальнонаукових і конкретно наукових 

методів і моделей досліджень фінансової діяльності. Принципи фінансового 

аналізу  його основні вихідні положення, що регламентують процедурну 

сторону його методології та методики. 

Основною метою фінансового аналізу є отримання певного числа 

пріоритетних показників, що дають об’єктивну картину фінансового стану 

підприємства (зміни в структурі активів та пасивів; динаміка розрахунків з 

дебіторами і кредиторами; величина прибутку і збитків, рівень рентабельності 

активів, власного капіталу і продажів; зміни в оборотності активів і власного 

капіталу; наявність чистого оборотного капіталу на початок і кінець 

досліджуваного періоду). При цьому менеджерів і аналітиків може цікавити як 

поточне фінансове становище підприємства, так і його прогноз на найближчу 

перспективу.  

У фінансовому аналізі застосовуються різноманітні методи, розроблені 

спочатку в рамках тієї чи іншої економічної науки. Так, має місце запозичення 

із загальної теорії економічного аналізу, фінансової статистики, 

бухгалтерського обліку, використання економіко-математичних методів і 

моделей. Таке запозичення не є односпрямованим, напрацювання фінансового 

аналізу збагачують фінансовий менеджмент, фінансовий інжиніринг, 

контролінг і аудит, загальну теорію статистики [1]. 

Методи і прийоми різних наук, застосованих в рамках аналізу фінансово-

господарської діяльності, можна певним чином систематизувати. Існують різні 

класифікації, згідно з однією з них першим класифікаційним критерієм служить 
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ступінь формалізації методу. Відповідно виділяють неформалізовані (логічні) і 

формалізовані (математизувати) методи аналізу. Другі підрозділяються на 

основу початкової приналежності до певної науки на елементарні методи 

мікроекономічного аналізу, традиційні методи економічної статистики, 

математично- статистичні методи вивчення зв’язків, методи теорії прийняття 

рішень та методи фінансових обчислень. Кожен з цих блоків включає в себе 

кілька основних прийомів і методів [2, с. 272]. 

Особливістю проведення фінансового аналізу на сучасному етапі 

виступає різноманітність існуючих методичних підходів. До числа сучасних 

неформалізованих методів аналізу відносять: розробка системи показників, 

метод порівняння, побудова аналітичних таблиць, прийом деталізації, різні 

методи експертних оцінок, методи читання та аналізу фінансової звітності та ін. 

Їх спільною рисою є те, що вони носять переважно імпровізаційний характер, а 

їх застосування в аналізі вимагає творчого підходу. 

Метод розробки системи показників має особливе значення в аналізі 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Об’єктивне уявлення про 

підприємство можна скласти лише на основі деяких індикаторів. Аналіз завжди 

проводиться з певною метою, і від вірного вибору показників залежить ступінь 

її досягнення. Комплексна оцінка передбачає побудову системи показників, що 

повинна задовольняти ряд потреб, серед яких: достатність обраних показників 

для всебічного висвітлення об’єкта аналізу (і одночасно необхідність 

включення в систему кожного з них); наявність змістовних і формальних 

взаємозв’язків між показниками. 

Сучасний аналітик А. Д. Шеремет [3, c. 79] пропонує проводити аналіз 

фінансових результатів за такими етапами:  

 формуються основні показники, що відображають ефективність 

роботи підприємства. Особлива увага приділяється таким параметрам, як дохід 

(збиток) від продажу товарів, аналогічні параметри, але з урахуванням інших 

витрат і оподаткування. Далі розраховується чистий прибуток за звітний період 

і дохід від простої діяльності компанії; 

 проводиться попередній аналіз на основі відносних і абсолютних 

параметрів прибутку; 

 робиться глибший аналіз за допомогою вивчення факторів, що 

впливають на величину доходу компанії; 

 проводиться вивчення якості доходу і складається характеристика 

факторів, що впливають на обсяг прибутку. 

Серед альтернативних методів фінансового аналізу підприємства можна 

виділити використання нейромережевих методів, нечіткої логіки, 

самоорганізованих карт, генетичних алгоритмів, еволюційного програмування 

для побудови кількісних моделей оцінки фінансового стану. Фінансові моделі 

підприємств, побудовані на штучному інтелекті, ефективно працюють з нечітко 

визначеними, неповними і неточними даними . AI-моделі фінансового аналізу 

підприємства трудомісткі в розробці, зважаючи на складність математичного 

апарату. Крім цього розробка ускладняється необхідністю аналізу великої 

вибірки даних про підприємства, якій в українській економіці поки що 
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недостатньо [4, с. 347].  

Сучасні якісні методи аналізу фінансового стану підприємства не 

припускають розрахунок інтегральних показників, в їх основі, як правило, 

лежить використання експертних знань, опитувань, а також коефіцієнтний 

аналізу. Якісні методи фінансової оцінки підприємства можна умовно 

розділити на дві основні групи: коефіцієнтний аналіз, де аналіз підприємства 

ґрунтується на обчисленні та аналізі фінансово-господарських коефіцієнтів, що 

описують діяльність підприємства з різних сторін і якісний заснований на 

традиційному аналізі бухгалтерської звітності [5, с. 68]. 

Таким чином, фінансовий аналіз є базою, на якій будується розробка 

перспективної фінансової політики підприємства. Очевидно і те, що для 

всебічного та об’єктивного вивчення ефективності діяльності комерційних 

підприємств необхідна розробка методик економічних досліджень, дозволяють 

своєчасно виявляти складаються несприятливі ситуації. виникає необхідність 

запровадження принципово нового підходу до управління діяльністю 

підприємства. Цього можна досягти шляхом введення маркетингових служб на 

кожному підприємстві. Оскільки маркетинг є чисто ринковою концепцією 

управління комерційною діяльністю підприємства, то він дозволить найбільш 

гармонійно поєднувати ринкові інтереси підприємства і споживача. 

Практичний маркетинг принесе реальну користь підприємству лише в тому 

випадку, коли його застосування буде здійснено кваліфікованими фахівцями, 

що володіють знаннями в області ринкової стратегії і тактики. 
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Для розв’язання сучасних проблем стабілізації національної економіки 

важливе значення має забезпечення стійкого розвитку кожного суб’єкта 

ринкової економіки. Одним з таких суб’єктів є страхова компанія (страховик). 

На нашу думку, фінансова стійкість страховика — це його здатність 

покращувати або не погіршувати значення своїх показників діяльності при 

зміні факторів [1]. 

Метою роботи є дослідження факторів і показників, що впливають на 

фінансову стійкість та шляхів забезпечення фінансової стійкості страхових 

компаній України. 

Основу фінансової стійкості страхових компаній складають сукупність 

взаємозалежних чинників: 

1) наявність сплаченого статутного фонду; 

2) наявність страхових резервів; 

3) склад і структура тарифної ставки; 

4) система перестрахування; 

5) рентабельність страхових операцій; 

6) реальна платоспроможність страховика; 

7) збалансований страховий портфель; 

8) здатність адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні дестабілізуючі 

чинники; 

9) ступінь залучення страхової організації в інвестиційну діяльність; 

10) величина, стійкість і ризикова структура страхового портфеля; 

11) структура страхової організації; 

12) склад і структура витрат. 

Показниками, які характеризують фінансові результати роботи 

страховика є: 1) прибуток від страхових послуг; 2) середній платіж на один 

договір; 3) рівень виплати страхового відшкодування; 4) збитковість страхових 

операцій; 5) норма рентабельності; 6) рентабельність страхових операцій; 

7) норма прибутковості. 

Одним із шляхів забезпечення фінансової стійкості страхових компаній 

може стати новий принцип визначення розміру мінімального статутного 

капіталу — пропорційно до ризику, виду діяльності та терміну дії страховика 

на ринку за «методом сходинок», тобто коли величина статутного капіталу є 

постійно зростаючою в часі (кожні 5 років), залежить від обраного страховиком 

виду діяльності [2]. 
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Крім того зміцненню фінансової стійкості сприятиме рейтингова система 

оцінки страхових компаній України, яка побудована не лише на абсолютних 

показниках діяльності вітчизняних страхових компаній, а й на порівняльних, 

відносних показниках. В основу цієї системи покладено шкалу оцінок, яка 

складається з 4 груп показників: 1) абсолютні показники діяльності; 2) 

показники платоспроможності; 3) показники ділової активності; 4) показники 

фінансової стійкості. Загальна кількість показників становить близько 90. На 

основі отриманого рейтингу страховик може переглянути фінансово-

інвестиційну і страхову діяльності з метою підвищення фінансової стійкості [3].  
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Дослідження змісту та особливостей інклюзивного розвитку економіки і 

можливостей його досягнення у країнах з різним рівнем соціально-

економічного розвитку перебували в центрі наукового пошуку багатьох країн 

та міжнародних інституцій, серед яких Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Програма розвитку ООН (ПРООН), 

Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Всесвітній 

економічний форум (ВЕФ), Світовий банк, Міжнародний центр політики 

інклюзивного зростання [1]. Інклюзивність, зокрема, визначено одним із 

ключових пріоритетів у стратегії економічного зростання «Європа-2020» 

(Europe 2020) [2]. 

Інклюзивне зростання — це концепція, яка забезпечує справедливі 

можливості та рівноправ’я для економічних учасників, що супроводжується 

вигодами, принесеними кожному сектору економіки та різним верствам 

суспільства. Даний підхід розширює традиційні моделі економічного зростання 

                                                      
1
 Виконано в рамках науково-дослідної теми № 0117U003922 «Інноваційні драйвери 

національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» 
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та включає зосередження уваги на рівності здоров’я, людського капіталу, 

екологічного стану довкілля, соціального захисту та продовольчої безпеки як 

чинників світової безпеки в широкому розумінні [2]. 

Як показує практика розвинених країн, одним з основних драйверів 

забезпечення фінансової безпеки є реалізація принципів саме фінансової 

інклюзії, яка представляє собою розширення доступу звичайних громадян, 

бізнесу до фінансових продуктів і сервісів, незалежно від доходу, віку, місця 

проживання чи виду діяльності. 

Фінансова інклюзія досить нове поняття, точний зміст якого до цих пір не 

визначено. На думку деяких експертів, фінансова інклюзія — це рівний доступ 

та використання фінансових продуктів та послуг, які прийнятні за ціною, 

відповідають потребам домогосподарств та підприємств, доступні для всіх 

сегментів суспільства незалежно від доходу та місця проживання, надаються 

представниками фінансового сектору відповідально та екологічно для усіх 

учасників процесу [3].  
Отже, загалом сутність фінансової інклюзії полягає у залученні 

населення, особливо слабо розвиненій його частині з низьким рівнем доходу, до 
певних фінансових продуктів у відкритій формі за допомогою різноманітних 
фінансових організацій та фінансової інфраструктури задля забезпечення 
фінансової безпеки держави. Саме здатність споживачів отримати зручний 
доступ до фінансових продуктів та послуг виступає головним фактором 
фінансової інклюзії.   

За даними Світового банку, більше 100 країн світу мають або вже 
розроблену національну стратегію з фінансової інклюзії або на стадії 
розроблення. В Україні у стратегічних цілях НБУ фінансова інклюзія також 
займає одне з провідних місць та є важливою передумовою розвитку фінансової 
екосистеми та зростання економіки країни [2]. 

Проте, поки що в Україні рівень фінансової інклюзії залишається на 
доволі низькому рівні. Так, практично всі показники фінансової інклюзії в 
Україні є нижчими, ніж у розвинених країнах, а подекуди — від 
середньосвітових значень, що підтверджує тезу про низький рівень фінансової 
інклюзії в Україні (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка окремих показників фінансової інклюзії 
Показник Україна Польща Японія Кіпр Білорусь 

Продажі 

(клієнт-бізнес) 

в електронному 

вигляді, % 
19 42 63 43 25 

не в електронному 

вигляді, % 
81 58 37 57 75 

Платежі 

постачальників 

(бізнес -бізнес) 

в електронному 

вигляді, % 
44 65 82 68 49 

не в електронному 

вигляді, % 
56 35 12 32 51 

Заробітна 

плата (бізнес-

особа) 

в електронному 

вигляді, % 
36 61 69 62 41 

не в електронному 

вигляді, % 
64 39 31 38 59 

Джерело: побудовано автором на основі [5]. 
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Це сприяє поширенню тіньових схем в економіці, відтоку капіталу, 

недоотриманню надходжень до бюджетів, та в підсумку зниження фінансової 

безпеки нашої країни.  

Наразі численні досліджень свідчать про прямий взаємозв’язок між 

рівнем фінансової інклюзії та рівнем фінансової грамотності. Так, слабка 

фінансова обізнаність українців (рис. 1) не дозволяє їм правильно оцінити свої 

інвестиційні можливості та потреби, розрахувати реальні витрати за 

кредитними операціями та дохідність інвестиційних інструментів. Найбільшим 

детермінантом фінансової поведінки, інклюзії та грамотності в Україні є вік та 

майновий стан респондентів. Найбільш вільно у світі фінансів себе почуває 

молодь (18—34 роки) та українці середнього віку (34—45 років). Для старшого 

покоління (45—60 років) та людей похилого віку (понад 60 років), на жаль, 

фінансові послуги є скоріш «неминучим злом», аніж можливостями для 

забезпечення гідного рівня якості життя. 

Відсутність інтересу до фінансових послуг більшою мірою продиктована 

рівнем добробуту українців, а не рівнем їх недовіри до фінансової системи. 

Встановлено, що майже кожен третій українець не здійснює жодних 

заощаджень чи інвестицій.  

Задля підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні можна 

скористатися наступними підходами:  

- створення необхідного регуляторного середовища для забезпечення 

доступу до рахунків;  

- розширення точок доступу до фінансових послуг;  

- стимулювання масштабності і життєздатності за допомогою великих 

державних програм; 

- зосередження діяльності на розвитку фінансової грамотності серед 

певних соціальних груп; 

- заохочення використання фінансових послуг;  

- розробки просвітницької діяльності в сфері фінансових послуг;  

- забезпечення системи захисту прав клієнтів фінансового сектору;  

- створення нових фінансових установ, розробки нових продуктів та 

технологій, що використовуються для охоплення незайманих або 

недосвідчених ринків;  

- впровадження ключових принципів інноваційної фінансової інклюзії 

(лідерство, різноманітність, захист, посилення повноважень, кооперація, 

знання, пропорційність, структура), розроблених Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), які містять у собі набір практичних 

рекомендацій для всього світу. 

Отже, проведене досліджує показує, що поширення фінансової інклюзії в 

Україні на сьогодні не задовольняє вимогам сучасного економічно розвиненого 

світу. Низький рівень фінансової інклюзії не дозволяє державі повноцінно 

використовувати потужний ресурс заощаджень населення, сприяє розвитку 

тіньового сектору, що в кінцевому підсумку знижує рівень фінансової безпеки в 

цілому. 
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Питання енергоефективності на даний момент займає особливе місце, так 

як енергетичні ресурси в нашій державі зорієнтовані передусім на традиційні 

невідновлювальні джерела енергії, які мають переважно іноземне походження,  

це означає, що близько 50 % енергоносіїв імпортується за високими цінами. 

Тому, задля збереження довкілля і зменшення витрат постає необхідність 

інвестування та розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. 

Альтернативними джерелами енергії є відновлювальні джерела енергії, до 

яких належать сонячна енергія, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та 

припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу з 

каналізаційно-очисних станцій [1]. 

Варто розглянути сутність, переваги та недоліки використання різних 

видів альтернативної енергії, зокрема сонячної енергії, вітрової та біомаси.

 
 

Рис. 1. Різновиди альтернативної енергетики 

Види 
альтернативної 

енергії 

Сонячна 
енергія 

вітрова енергія біомаса 
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Сьогодні для перетворення сонячного випромінювання в електричну 

енергію існує два способи: використання сонячної енергії як джерело тепла для 

вироблення електроенергії традиційними способами (наприклад за допомогою 

турбогенераторів), або ж безпосередньо перетворювати її в електричний струм 

за допомогою сонячних елементів. 

Перевагами сонячної енергетики є загальнодоступність і невичерпність 

джерела енергії та безпека для зовнішнього середовища [2]. 

А до недоліків можна віднести залежність електростанції від погодних 

умов, розташування, часу та клімату. Також, попри екологічну чистоту 

отримуваної енергії, самі фотоелементи містять отруйні речовини. Наразі вони 

мають високу ціну та потребують великої кількості площі для встановлення. 

Вітрова енергетика — це галузь відновлюваної енергетики, що 

спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру.  

Україна має значну перспективу розвитку вітроенергетики завдяки 

освоєнню вітрового потенціалу степових та гірських районів, зокрема 

Причорноморського та Приазовського. Для промислового використання енергії 

вітру економічно обґрунтованими є степові простори південних та південно-

східних областей. У перспективі виробництво електроенергії шляхом створення 

та експлуатації вітроелектричних установок може становити 15—20% у 

загальному балансі електроенергії. Україна має достатній досвід проектування, 

будівництва, експлуатації та обслуговування вітрових електростанцій. 

Ефективність використання вітрових електростанцій становить 7—10 %, у 

країнах ЄС цей показник становить 20—24 %.  

Перевагами вітрової енергетика є екологічна чистота. Вона не забруднює 

атмосферу, не споживає палива і не спричинює теплового забруднення 

довкілля. Недоліками вітрових електростанцій є те, що вони створюють шум 

високої частоти, тому потребують великих земельних площ для свого 

розміщення, а також створюють незручності мешканцям населених пунктів, які 

розташовані поруч. Окрім того, вітродвигуни мають великі розміри і 

перешкоджають міграції комах [2] . 

Незважаючи на незначні обсяги біомаси в енергетичному потенціалі 

України, варто зазначити, що вона залишається досить перспективним 

напрямом у розвитку альтернативних джерел енергії. Біомаса — це біологічно 

відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає біологічного 

розкладу (відходи сільського, лісового господарства, та технологічно 

пов’язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина 

промислових та побутових відходів [1].  

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» [2] та 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної 

стратегії до 2030 року» загальний обсяг інвестицій у розбиток галузі 

біоенергетика становить близько 12 млрд грн. Очікується, що енергетичне 

використання біомаси щорічно здатне забезпечити заміщення викопних палив у 

розмірі 9,2 млн т у.п [3]. Стратегією розвитку енергетики в Україні на 2030 рік 

визначена перевага за біоенергетикою 71,9 %, де біомаса становить основу 

альтернативних відтворювальних енергетичних ресурсів. Для виконання 
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поставленої мети Україна володіє великими запасами біоресурсів, включаючи 

ліси, відкриті лісонасадження, сільськогосподарські та лісові відходи. 

Динаміка розвитку сонячної електроенергетики є найбільшою серед 

ВДЕ в Україні. За виключенням втрат сонячних електростанцій внаслідок 

анексії Криму (408 МВт) в Україні існує тенденція до щорічного зростання 

потужностей СЕС. У 2016 році встановлена потужність сонячних 

електростанцій збільшилась на 23 %. Хоча обсяг виробництва електроенергії 

сонячними електростанціями зростав у середньому на 3,5 % протягом 2014-16 

років, середня кількість годин роботи станцій на повну потужність за останні 

три роки знизилась до 928 годин у рік. 

Експерти називають такі перепони у розвитку інвестиційної діяльності в 

відновлювальну енергетику України як невизначеність її розвитку після 2030 

року, скасування податкових пільг для відновлювальних джерел енергетики, 

зменшення розміру «зелених» тарифів та збільшення вартості приєднання до 

електромереж, ризик надто тривалого періоду запуску проекту [4]. 

Основними причинами активного інвестування у розвиток 

альтернативних джерел енергії є стрімке здешевлення, створення нових 

робочих місць, зменшення залежності від держав-постачальників паливно-

енергетичних ресурсів, привабливість для інвесторів через високий рівень 

прибутковості, здатність покращення екологічного стану (яскравим прикладом 

є зменшення викидів вуглекислого газу промисловими підприємствами та 

тепловими електростанціями). 

Отже, Україна має значний потенціал основних видів відновлюваних 

джерел енергії, але на даний час вони становлять досить незначну частку в 

загальному енергобалансі держави. Враховуючи, що альтернативна енергетика 

щороку дешевшає завдяки вдосконаленню технологій її отримання та 

застосування, можна говорити про суттєве зростання вкладу відновлюваної 

енергетики в енергетичну незалежність України. 
Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-XIV із 

змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14. 

2. Хаєцька О. П. Потенціал відновлювальних джерел енергії в Україні 

[Електронний ресурс] / О. П. Хаєцька. — Режим доступу : 

http://www.vtei.com.ua/images/VN/18_04_18.pdf. 

3. Експрес в ЄС. Як розвивається «зелена» енергетика в Україні [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : https://hromadske.ck.ua/episodes/ekspres-v-yes-yak-rozvyvayetsya-

zelena-energetyka-v-ukrayini/. 

4. Полевая Е. Л. Эффективное использование биотоплива для производства 

продукции скотоводства / Е. Л. Полевая // Международный научный журнал «Прогресс». — 

Тбилиси. — 2013. — № 1—2. — С. 126—130. 

 

 

 

 

 

 



184  

УДК 339.732.4:339.74 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

СПІВПРАЦІ МВФ З УКРАЇНОЮ 

Ярослава Троян 

Науковий керівник: 

Діденко С. В., старший викладач 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Міжнародний валютний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) 

— спеціальне агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), засноване з 

метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм 

допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і 

середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус 

спеціалізованої установи ООН.  

Узагальнюючи функції фонду, зазначимо, що його діяльність спрямована 

на збалансування платіжного балансу через забезпечення офіційних резервів, 

створення передумов розвитку та стабільного функціонування валютного 

ринку, як джерела формування резервів, а також, сприянню реформування 

проблемних напрямів економіки країни.  

Прогнозуючи тенденції та ризики подальшого економічного зростання, 

наголошують, що ризики погіршення девальваційних та інфляційних очікувань 

генеруються традиційним посиленням невизначеності в рік проведення виборів 

[1].  

Прогнози НБУ попереджають, що у 2019 році зростання економіки 

уповільниться через послаблення зовнішнього попиту та необхідність 

дотримуватися жорсткої монетарної та фіскальної політики, завдяки чому 

триватиме зниження інфляції. Серед ключових ризиків — більш стрімке 

уповільнення світового економічного зростання та темпів зростання країн — 

торговельних партнерів України, а також можлива несприятлива динаміка на 

товарних ринках [1]. 

Залишається актуальним завданням збереження поточної динаміки 

співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, вчасного виконання 

взятих Україною зобов’язань та отримання запланованих траншів фінансової 

допомоги. Це необхідно для подолання періоду пікових виплат за зовнішнім 

боргом та подальшого проведення реформ. 

Перспективою розвитку відносин з МВФ є виконання ключових пунктів 

меморандуму співпраці з Україною, які необхідні для здійснення реформ. 

Постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман зазначив, що всі вимоги документа, 

підписаного в грудні 2018 року, важливі з точки зору макроекономічного 

значення. Серед основних умови меморандуму Україна-МВФ є ринкова ціна на 

газ, виконання бюджету 2019 року, приватизація держпідприємств, виконання 

Україною зобов’язань за зовнішніми боргами, запуск ринку землі [2].  
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Оцінюючи результати діяльності та перспективи розвитку співпраці варто 

зупинитися на найбільш важливих, у цьому контексті, питаннях. Зокрема, 

оцінка офіційних резервів, виплати державних боргів, а також запуск ринку 

землі. 

Золотовалютні резерви  України зросли до 20,1 млрд дол. США станом на 

21 грудня 2018 року. Досліджуючи період з 2010 року, востаннє такий рівень 

міжнародних резервів був спостерігався у січні 2014 року. Максимальним 

показником сформованих міжнародних резервів за цей період був у 2010 році 

та складав 34,6 мільярдів доларів. Найнижчій в грудні 2014 року — 7,5 

мільярдів доларів.  

Послугували формуванню золотовалютних резервів на рівні 20,1 млрд 

дол США, декілька причин. Перша — завдяки отриманню фінансування від 

міжнародних партнерів. Другою причиною є результат формування істотного 

профіциту зведеного платіжного балансу (1,3 млрд дол.). 

 
Рис. 1. Офіційні резерви України, млрд дол. США 

Джерело: [1]. 
 

У силу позитивних факторів зовнішньоекономічної діяльності, на кінець 

року сформувався істотний профіцит зведеного платіжного балансу (1,3 млрд 

дол.), що у свою чергу призвело до нарощення міжнародних резервів за 

одночасного погашення зобов’язань уряду перед МВФ (у листопаді виплатили 

0,4 млрд дол., у цілому за 11 місяців МВФ виплатили 1.9 млрд дол.) Станом на 

кінець листопада резерви становили 17,7 млрд дол., що забезпечувало 3,0 місяці 

майбутнього імпорту. У грудні завдяки купівлі НБУ валюти на ринку та 

отриманню офіційного фінансування міжнародні резерви станом на 27 грудня 

оновили п’ятирічний максимум та становили 20,7 млрд дол. або 3,5 місяця 

імпорту майбутнього періоду.  

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 01 квітня 

2019 року становили 20 632,7 млн дол. США (в еквіваленті). За місяць вони 

збільшилися на 2,1 %.  

Водночас минулого місяця з резервів спрямовано 866,5 млн дол. США (в 

еквіваленті) на платежі з обслуговування та погашення державного та 

гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Зокрема, 706,7 млн дол. 

США (в еквіваленті) спрямовано на обслуговування та погашення за 

облігаціями внутрішньої (ОВДП) і зовнішньої державної позики (ОЗДП) та 
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іншими зобов’язаннями держави в іноземній валюті. Крім цього, Уряд та 

Національний банк сплатили за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним 

фондом 159,8 млн дол. США (в еквіваленті) [1].  

Такий стан офіційних резервів укріплює позицію України щодо 

забезпечення ліквідності на фінансових ринках під час прояву кризових явищ, 

покриття дефіциту платіжного балансу, стабілізації курсу національної валюти 

та здійснення міжнародних розрахунків і платежів.  

Земельна реформа в Україні залишається пріоритетною для 

Міжнародного валютного фонду, незважаючи на те, що вимогу щодо її 

реалізації було відкладено.  

Сільськогосподарським виробникам потрібні ресурси для розвитку. А 

банку не потрібні не ліквідні активи, які забезпечують позики, тобто земля, яку 

неможливо продати. І це створює проблеми як в реальному секторі, так і в 

фінансовому. Така проблема породила кон’юнктуру в умовах якої українські 

чорноземи одні з найдешевших в Європі. 

Затяжний мораторій — це те, що заважає Україні відкрити ринок землі. 

Європейський суд радить скасувати земельний мораторій, а Світовий банк 

наполягає: земельна реформа — ключова для України. 

За оцінками Світового банку, зняття мораторію і запровадження 

ефективного ринку землі дало б Україні додаткові 1,6 % приросту ВВП щороку. 

Крім того, це могло б забезпечити до 2 млрд доларів доходу від одноразового 

продажу державних земель та 250 млн доларів щороку від їх оренди. 

Запровадження прозорого ринку землі забезпечує потенціал річного обсягу 

виробництва на 15 млрд доларів [3]. 
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Проблема зниження інвестиційної привабливості вітчизняних 

підприємств, ділової активності та дестабілізація національної економіки в 
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умовах фінансово-економічної кризи є достатньо актуальними й пріоритетними 

завданнями для вирішення як на макро-, так і на мікрорівнях та під час 

формування інвестиційної політики. Сучасний стан української економіки 

характеризується наявністю підприємств різних форм власності, високою 

динамікою середовища їх функціонування та кризовими явищами, що 

пронизують всі сфери господарської діяльності та породжують проблему 

зниження інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, їх ділової 

активності, що є достатньо актуальними й пріоритетними завданнями для 

вирішення як на макро-, так і на мікрорівнях. Всі вищенаведені фактори 

обумовлюють необхідність системного підходу до фінансової діагностики 

підприємства і відповідно актуальність дослідження. 
Метою є виявлення та обґрунтування необхідності застосування 

системного підходу до діагностики інвестиційної привабливості підприємства, 

а також визначення ролі аналізу фінансового аналізу як складової системи 

комплексної діагностики підприємства. 

Проблема діагностики інвестиційної привабливості підприємства 

розглядалася в роботах А. О. Азарової [1], Т. М. Власюка, Г. С. Мерзликіної, 

Л. С. Шаховської, Л. Д. Ревуцкого та ін., де зокрема розроблено підходи до 

оцінки виробничого, економічного і фінансового потенціалу. Однак отримані 

результати не були спрямовані на рішення проблеми оцінки бізнесу як об’єкта 

діагностики та підвищення інвестиційної привабливості суб’єкта 

господарювання, зокрема через фінансову складову. 

Необхідність існування системи комплексної діагностики обумовлюється 

низкою наступних факторів: 
- багатогранність діяльності підприємства; 
- існування великої кількості якісних та кількісних показників, що 

характеризують діяльність підприємства за різними напрямками; 
- взаємозалежність сукупності показників діяльності підприємства; 
- потреба управлінського персоналу підприємства у якісній інформації 

щодо різних напрямків діяльності підприємства для своєчасного прийняття 

ефективних управлінських рішень. 
В результаті проведеного дослідження, можемо зазначити, що аналіз 

фінансових показників є необхідною складовою системи комплексної 

діагностики підприємства, що обумовлюється наступним: 
- стратегічний аналіз фінансових показників дає змогу оцінити результати 

від різних видів діяльності підприємства і відповідно ефективність діяльності 

об’єкта господарювання в цілому, сприяє прийняттю своєчасних та ефективних 

управлінських рішень; 
- на основі результатів даного аналізу можна спрогнозувати майбутні 

витрати на різні види діяльності підприємства; 
- практично всі ресурси підприємства будуються за рахунок фінансів, 

тому запорукою ефективного формування необхідних ресурсів є достатній 

обсяг їх фінансування. У свою чергу основою для прогнозування витрат на 

формування та використання ресурсів є стратегічний аналіз фінансових 

результатів. 
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Таким чином, фінансовий аналіз (як один із важливих кроків діагностики) 

дає можливість сформувати загальну картину фінансової діяльності 

підприємства, визначити його фінансові потреби, що випливають з операцій, 

які прогнозуються, та дає змогу приймати важливі стратегічні рішення. Саме 

тому ключову роль під час комплексної діагностики підприємства відіграє 

фінансовий аналіз, який на думку дослідників має базуватися на розрахунку 

наступних показників: коефіцієнтах абсолютної ліквідності та покриття, 

фінансового левериджу, Бівера, показникові оцінки ймовірності банкрутства [1] 

або оборотності капіталу, фінансовій стійкості підприємства, прибутковості 

діяльності підприємства, платоспроможності та ліквідності, структури активів 

та капіталу [4]. 

Необхідно зазначити, що одним з найбільш перспективних серед 

інтегральних моделей діагностики інвестиційної привабливості є метод суми 

коефіцієнтів І. Несторенко, а також метод комплексних групових коефіцієнтів, 

що описують майновий стан підприємства, його ліквідність та 

платоспроможність, рентабельність і показники капіталу. 

Так, діагностику інвестиційної привабливості варто проводити за 

узагальнюючим показником рейтингової оцінки за кожним підприємством за 

наступною формулою розрахунку: 
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де А, L, R та Q відповідно показники майнового стану, ліквідності, 

рентабельності та капіталу підприємства; 

αx — коефіцієнти ваги напрямів дослідження (майнового стану, 

лівкідності і т. п.) у інтегральній оцінці інвестиційної привабливості 

підприємства; 

βij — коефіцієнти ваги цільових показників за окремими напрямами 

дослідження. 

Вагові коефіцієнти визначаються за допомогою експертної оцінки. 

Комплексна діагностика інвестиційної привабливості являє собою 

поетапну систему оцінювання, складається з чітко виважених шляхів, 

конкретного економічного сценарію, детального дослідження за складниками 

інвестиційноїпривабливості в розрізі певного періоду часу, а також 

обов’язкового проведення діагностики діяльності підприємства. 

Отже, діагностика інвестиційної привабливості відіграє вагому роль в 

активізації інвестиційних процесів. В умовах обмеженості ресурсів і гострої 

конкуренції між підприємствами за одержання дешевих фінансових ресурсів на 

перший план виходить питання про створення в інвесторів позитивного 

уявлення про підприємство, як привабливий об’єкт інвестування — формуванні 

інвестиційної привабливості. Подальші дослідження у цій галузі дозволять 

більш детально досліджувати інвестиційну привабливість підприємств і 

проводити її діагностику у контексті з іншими підприємствами галузі. 
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Фінансова стійкість підприємства означає здатність суб’єкта 

господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів 

та пасивів в мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, яка гарантує 

його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в межах 

допустимого рівня ризику. 

В економічній літературі не виокремлено загальної класифікації факторів, 

які впливають на фінансову стійкість підприємства, і різні автори 

використовують різні підходи до їх класифікації. Більшість авторів 

зосереджують свою увагу на виокремленні внутрішніх та зовнішніх факторів, 

які впливають на фінансову стійкість підприємства (рис. 1). 

Слід зазначити, що внутрішні та зовнішні фактори взаємопов’язані, але їх 

вплив на фінансову стійкість підприємства може різноспрямованою, тобто одні 

— позитивно, інші — негативно. Тому позитивний вплив певного фактора 

може бути зниженим або повністю ліквідований негативним впливом іншого, 

більш вагомого фактора. 

На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість 

підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити 

виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно 

зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України фінансова 

стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними чинниками 

цього є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, нестабільна 

державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в 

Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі.  
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Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість 

підприємства [1] 

Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну 

політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих 

умов для українських товаровиробників на світовому ринку [2]. 

На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза економічного 

циклу, в якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання 

темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що спостерігається 

сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше 

скорочує збут. Зменшуються також і доходи суб’єктів господарської діяльності, 

падають обсяги прибутку. Все це зумовлює зниження ліквідності підприємств, 

їхньої платоспроможності та формує передумови для масових банкрутств. 
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Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

Зовнішні Внутрішні 

Економічні: 

- спад обсягу національного 

доходу; 

- ріст інфляції; 

- нестабільність податкової 

системи; 

- зниження рівня реальних 

доходів населення; 

- ріст безробіття. 

 

Ринкові: 

- посилення монополізму на 

ринку; 

- істотне зниження попиту; 

- нестабільність валютного ринку; 

- зниження місткості 

внутрішнього ринку. 

Інші: 

- політична не стабільність; 

- стихійні лиха; 

- негативні демографічні тенденції. 

Операційні: 

- неефективний маркетинг; 

- неефективна структура поточних витрат; 

- низький рівень використання основних 

засобів; 

- неефективний виробничий менеджмент; 

- високий розмір страхових і сезонних запасів. 

Інвестиційні: 

- істотні перевитрати інвестиційних ресурсів; 

- не досягнення запланованих обсягів прибутку 

по реалізованим проектам; 

- неефективний інвестиційний менеджмент 

Фінансові: 

- неефективна фінансова стратегія; 

- неефективна структура активів; 

- висока вартість капіталу; 

- надмірна частка позикового капіталу; 

- неефективний фінансовий менеджмент; 

- перевищення припустимих рівнів фінансових 

ризиків. 
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Сучасний постіндустріальний етап розвитку суспільства вимагає від країн 

світу та кожного суб’єкту господарювання пошуку і вибору нової моделі 

розвитку, де основним драйвером економічного зростання стають інновації, 

зокрема високотехнологічні, у всіх сферах життєдіяльності. Розвиток країн 

світу свідчить, що у структурі ВВП значну роль грають підприємства малого і 

середнього бізнесу, де виникають інновації, що визначають тенденції, динаміку 

та ефективність конкурентного середовища та економіки в цілому. Так, в 

країнах ЄС, зокрема в Німеччині частка малого і середнього підприємництва 

(МСП) у ВВП становить 53 %, Італії — 68 %, Великобританія — 51 %. Але в 

України вона дорівнює лише 15 % при тому, що її створюють 99,9 % суб’єктів 

підприємництва або 80 % населення країни [1]. Зауважимо, що така тенденція 

зберігається вже протягом 2010—2018 рр. за всіма видами економічної 

діяльності. Саме питання чому маємо таку ситуацію, зумовлює необхідність 

пошуку інноваційних шляхів вирішення проблем розвитку МСП, у тому числі в 

аспекті фінансування їх діяльності. 

Відповідно до обраної проблематики роботи теоретико-методологічним 

базисом обрано наукові напрацювання в області кредитно-фінансового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання з урахування 

інституційного, інноваційного та поведінкового аспектів розвитку малого і 

середнього підприємництва, зокрема публікації вітчизняних і зарубіжних 

учених: Д. Андреєв, Д. Васильєва, З. Варналій, В. Геєць, А. Гриценко, 

М. Долішній, Д. Канемана, Дж. Кейнс, А. Кузнєцова, Р. Нуреєв, А. Поддєрьогін, 

В. Рутгайзера, М. Фрідман, А. Чухно, Й. Шумпетер та інші. 

Метою роботи є дослідження поширення інновацій у практиці 

фінансування вітчизняного малого і середнього підприємництва. 

Аналіз економічної діяльності МСП протягом 2010—2017 рр. (рис. 1, 2) 

показав, що найбільш складними були 2014—2015 роки, коли країна відчула 

наслідки економічної кризи. Її причинами стали: скорочення виробництва у 

системо утворюючих галузях — металургії, хімічній промисловості, 

машинобудуванні та сільському господарстві, внаслідок чого відбулося падіння 

ВВП (на 5,1 % у 2014 р.); зростання державного боргу (до 70 % ВВП у 2014 р.); 

девальвація національної валюти; нездійснення очікувань від отримання в 

2014 р. від ЄС преференції щодо зони вільної торгівлі, адже її дію було 

відтерміновано під тиском застосування мита на експортні операції з боку Росії, 
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скорочення експорту до останньої; залежність від імпорту, несприятливий 

бізнес-клімат, корупція і тіньова економіка величезних розмірів. Усе це 

поглибилось втратою частини територій на сході держави внаслідок 

військового конфлікту.  

 
Рис. 1. Чистий прибуток (збиток) МСП протягом 2010-2017 рр., млн грн 

 
Рис. 2. Фінансовий результат протягом 2010-2017 рр., млн грн 

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 

 

Проте, незважаючи на складну ситуацію, на сьогодні діяльність МСП 

системно підтримується державною політикою, відповідно до схваленої 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та планів 

заходів її реалізації до 2020 року [3, 4]. Зокрема, першим кроком щодо 

підвищення рівня інформаційного забезпечення можна вважати створення 

порталу програми COSME зі строком її повної реалізації до 2020 р. для 

розширення інформаційної обізнаності в різноманітних питаннях ведення 

підприємницької діяльності, виходу на ринки ЄС, бізнес-стажування за 

кордоном на діючих підприємствах, покращення доступу до фінансування тощо 

[5]. 

Говорячи про поширення інновацій у практиці фінансування вітчизняного 

МСП, звернемо увагу, в першу чергу, на активізацію спеціальних програм, які 

пропонують 75 % вітчизняних банків. Частка МСБ у загальному їх кредитному 

портфелі вже перевищила 52 %, а  сума виданих кредитів у 2018 р. зросла до 

436 млрд грн. Компаративний аналіз пропозицій продуктів і послуг показав, що 
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державні банки спеціалізуються на таких галузях як аграрний сектор, 

транспорт, житлово-комунальне господарство, підтримують спрямованість 

проектів на енергоефективність, енергозбереження, екологічність, 

використовують фінансові інструменти — банківські гарантії, бланкові та 

залогові овердрафти, авалювання векселів тощо, активно співпрацюють з 

міжнародними фінансовими організаціями ЄБРР, Німецько-українським 

фондом, ЄІБ, IFC, KFW [6]. Зокрема, останні реалізують 20 програм 

фінансування розвитку МСП. 

У структурі джерел фінансування МСП інші джерела складають таку ж 

частку, як обсяг коштів державного бюджету. До інших джерел або 

альтернативних інструментів фінансування, що мають інноваційний характер і 

набувають поширення можна віднести: 1) онлайн кредитні сервіси; 2) онлайн 

факторінг — сервіс, що дозволяє швидко і безпечно поповнювати оборотні 

кошти; 3) p2b- і b2b-кредитування від небанківських фінансових установ через 

інтернет-майданчики, що зменшує вимоги до документообігу, вартість таких 

кредитів може бути вище ніж банківських, але менше ніж мікрофінансових 

установ; 4) краудінвестінг та його різновиди (роялті, краудлендінг, акціонерне 

кредитування), які будуються на основі цифрових платформ. Такі платформи 

поки ще не є поширеними в Україні [7]; 5) краудфандінг — збір фінансових 

ресурсів через інтернет-майданчики коли інвесторами є фізичні особи.  

Отже, сектор МСП має значний потенціал, який поки ще залишається 

нереалізованим ресурсом для динамічного розвитку національної економіки. 

Тому на законодавчому, адміністративному, регуляторному, функціональному і 

операційному рівнях необхідно вжити всіх заходів для забезпечення стійкого 

фінансування МСП, поширюючи та/або запроваджуючи нові механізми, 

технології та спеціальні інструменти інвестиційного кредитування за 

принципами державно-приватного партнерства і співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями, спрощення отримання кредитного 

ресурсу, посилення правової захищеності, підвищення фінансової грамотності, 

впровадження нових інструментів безготівкових розрахунків та оподаткування, 

стимулювання інвестиційної активності та споживчого попиту тощо. 
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Діяльність українських підприємств перебуває у стані розвитку та 

рухається у напрямку співпраці з економічно розвинутими країнами, тому 

нагальною потребою є впровадження новітніх технологій для покращення 

якості продукції, підвищення продуктивності праці, а також для розвитку 

держави, як високотехнічної та конкурентоспроможної країни. 

Інноваційні інвестиції — це вкладення коштів у нематеріальні активи, що 

здійснюються з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

(НТП). Вкладення в інновації забезпечують поліпшення виробничої діяльності 

підприємств і здійснюються з метою отримання прибутку, скорочення витрат 

на виробництво. 

Інновації мають велике значення для економіки України. Вони 

застосовуються на підприємствах для збільшення продуктивності, покращення 

якості продукції, тим самим привернувши увагу населення та збільшення її 

продажу. 

Українські підприємства постійно нарощують обсяги інвестицій у 

інноваційну діяльність, але кожного року сума вкладів в інноваційну діяльність 

в Україні змінювалась. Наприклад, за 2016—2017 рр. найбільше було вкладено 

коштів на інновації підприємства з власних джерел підприємства (у 2016 р. — 

22036 млн грн; у 2017 р. — 7704,1 млн грн), але вкладення коштів в інноваційну 

діяльність підприємства за рахунок державного бюджету зросло, так у 2016 р. 

сума вкладень становила 179 млн грн, а у 2017 р. сума вкладень становила 227,3 

млн грн. Також, в інноваційну діяльність здійснюють інвестування іноземні 

інвестори, зокрема, вкладення коштів в інновації підприємств за рахунок 

іноземних інвесторів у 2016 р. становило 23,4 млн грн, а у 2017 р. — 107,8 млн 

грн, сума інвестицій зросла, що вказує на довіру іноземного інвестора до нашої 

країни. За рахунок інших джерел суми інвестицій становили у 2016 р. — 

991,1 млн грн, а у 2017 р. — 1078,3 млн грн, що свідчить про позитивну 

тенденцію інвестування у інноваційну діяльність українських підприємств [1]. 
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Сучасне інвестування інноваційної діяльності підприємств різних країн, в 

т.ч. України, здійснюється за допомогою новітніх джерел (рис. 1) [2]:  
 

 

Рис. 1. Сучасні джерела інвестування інноваційної діяльності підприємств 

 

Венчурне фінансування. Сприяє зростанню інноваційного бізнесу за 

допомогою фінансової підтримки, відповідними організаціями, інноваційного 

розвитку підприємств. В Україні воно тільки зароджується [2]. 

Форфейтинг. Здійснюється у науково-технічних і технологічних проектах 

у розвитку науки й техніки та реалізації механізмів трансферу технологій та 

застосовується коли інноваційному підприємству бракує власних коштів на 

придбання необхідної продукції для використання у виробничому процесі. 

Краудфандинг — це механізм залучення фінансування невеликими 

внесками великих мас людей з метою реалізації проекту. Дуже активно 

використовується мережа Інтернет та єдиним посередником виступає 

краудфандингова компанія. Розвиток краудфандингової інфраструктури в 

Україні є нагальною потребою для розвитку бізнесу різної величини, розробки 

та впровадження на виробництві інновацій [3]. 

У краутфандингу існують платформи, завдяки яким вкладаються кошти у 

різні інноваційні проекти. Основними з них є: 

1) українські (GoFundEd — вчителі збирають кошти на свої інноваційні 

шкільні проекти (зібрано понад 300 000 гривень); Українська біржа 

благодійності (УББ) зібрала більше 3,5 мільйонів доларів США. Спільнокошт 

— проекти розвитку громад в сфері урбаністики, мистецтва, медіа, прав 

людини, технологій та освіти (зібрала понад 300000 доларів США). 

2) іноземні, що вкладають кошти в українські інноваційні проекти 

(Indiegogo, вклала 750 000 доларів; KickStarter підтримала 82 українських 

проектів, котрі зібрали на них понад 300 000 доларів США) [3]. 

Франчайзинг — це спосіб спільного ведення бізнесу із закордонним 

партнером на основі договору про продаж комерційної або промислової ліцензії 

на торговельну марку, за умови безпосередньої участі фірми - власника 
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технології у виробництві та збуті продукції на ринку свого закордонного 

партнера [2]. 

Фандрайзинг — це пошук джерел фінансування, необхідних в основному 

для здійснення діяльності неприбуткових організацій. Він включає такі способи 

залучення коштів, як звернення за грантами, організація благодійних заходів, 

збір пожертвувань. Економічно вигідно використовувати під час здійснення 

фандрайзингової діяльності інтернет-ресурси. Так, за допомогою розміщення 

відповідних проектів на офіційних сайтах представницьких органах 

територіальної громади, на сторінках популярних соціальних мереж 

здешевлюється та спрощується весь процес такої діяльності. У нашій країні 

фандрайзинг поки не є поширеним, на відміну від розвинених країн [2]. 

Отже, використання новітніх джерел інвестування інноваційної 

діяльності на українських підприємствах дозволить прискорити сам процес 

фінансування інноваційної діяльності, що призведе до підвищення рівня 

інноваційної активності промислових підприємств, стабілізує прискорений 

процес оновлення виробництва, з ефективним використанням внутрішніх та 

залучених зовнішніх інвестиції. 
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Численні дослідження роботи сучасних комерційних організацій 

дозволяють зробити узагальнений висновок — ефективність будь-якої 

організації, залежить від трьох важливіших умов: сприятливого ділового 

середовища; правильної стратегії компанії; якості і надійності людських 

ресурсів. На думку фахівців, перші дві умови — результат третьої — кадрового 

потенціалу організації. Навіть найкращі моделі, стратегії і політики терплять 

фіаско без компетентного здійснення. 

Сьогодні надійність персоналу — основна проблема будь-якої організації, 

обов’язкова і дуже важлива складова частина забезпечення ефективної роботи. 

Вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що для успішного розвитку бізнесу 

потрібні кваліфіковані кадри. Саме тому серед всієї сукупності ризиків 

діяльності підприємства, домінуючим є ризик діяльності персоналу, оскільки 

трудові ресурси є визначальними для результатів діяльності підприємства [3]. 

Проблеми кадрових ризиків є актуальними як для науковців, так і для 

роботодавців. Дослідження, які проводяться у цій царині, торкаються проблем 

формування та забезпечення професійної надійності персоналу, а також оцінки 

ризиків персоналу з точки зору економічної безпеки. Персонал є досить 

складною та специфічною категорією і науковці розглядають його як з позицій 

управління, так і з позицій безпеки.  

Таким чином, метою роботи є вдосконалення підходів до управління 

кадровими ризиками комерційних підприємств. 

Кадровий ризик характеризується наявністю загроз з боку персоналу для 

підприємства, які можуть привести до небезпеки. Для прикладу, А. Алавердов 

підрозділяє кадрові ризики за формою їх прояву на кількісні, якісні і ризики 

нелояльності персоналу [1] . При цьому, кадрові ризики кількісного характеру 

виявляються у формі загроз фінансових і ринкових втрат через відсутність, чи 

неоптимальну чисельність необхідних співробітників. Якісні — через 

недостатню кваліфікацію або низьку відповідальність співробітників. Ризики 

нелояльності виникають через зловживання довірою працедавця з боку його 

власних нелояльних співробітників (нелояльність у формі розголошування 
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інформації, у формі корупції або розкрадань, в інших формах). 

Ризик може виникнути як із внутрішніх причин (наприклад, це можуть 

бути зайвий тиск з боку керівництва, зайва паперова робота), так і під впливом 

оточення (наприклад, через клієнта і користувача) [2]. 

Саме тому для забезпечення надійності кадрів комерційних підприємств 

та ефективного управління кадровими ризиками, пропонуємо застосовувати 

наступні заходи:  

1. Проведення серйозного і усестороннього відбору кадрів. Наявність 

випробувального терміну дозволяє більш точно оцінити особисті і ділові якості 

співробітника, визначити його придатність до виконання тих задач, які перед 

ним планується поставити. Доцільно доповнити загальні умови такими 

заходами, як особисте поручення працівників, по рекомендації яких береться на 

роботу кандидат, отримання інформації з колишніх місць навчання або роботи, 

аналіз результатів його попередньої діяльності тощо. 

2. Створення умов, за яких працівнику невигідно завдавати збитки 

організації та її керівництву. Ці умови повинні включати цілу систему заходів 

по моральному і матеріальному стимулюванню, формуванню престижності 

роботи саме в цій компанії, турботі про зовнішній і внутрішній імідж 

підприємства, створенню в ній такого соціально-психологічного клімату, який 

би сприяв сприйняттю її як референтної для кожного працівника. 

3. Вживання заходів із створення у працівників відчуття приналежності 

до організації з тим, щоб вважати її «своєю», і у разі ускладнень звертатися за 

допомогою до підприємства, а не шукати її на стороні. 

4. Введення прогресивної системи матеріального і інших видів 

стимулювання, що додатково «прив’язуватимуть» працівника до підприємства, 

які він не зможе отримати в конкуруючих організаціях. Така система може 

включати заохочення за сумлінну роботу, дотримання трудової дисципліни і 

лояльність компанії (вручення премій, цінних подарунків або інших нагород, 

туристичних путівок і ін.). 

5. Забезпечення змішаного стилю керівництва. Це означає, що стиль 

роботи керівників будь-якого рангу в організації не повинен бути жорстко 

авторитарним, приводити до приниження гідності підлеглих з тим, щоб не 

провокувати зворотної негативної реакції. 

6. Створення і зміцнення в компанії морально-психологічного клімату, 

що перешкоджатиме виникненню надзвичайних подій (тобто не допускати 

виникнення випадків порушення лояльності), а також сприятливого для 

ефективної роботи кожного. Цьому сприяє, зокрема, організація колективних 

неформальних заходів, в яких працівники можуть спільно проводити час, брати 

участь в них сім’ями. Подібні заходи не тільки сприяють корпоративній 

згуртованості, але, певною мірою, дозволяють визначити відносини між 

працівниками і їх сім’ями. 

7. Взяття підписки про нерозголошування службової інформації і 

необхідності дотримання правил поведінки, що перешкоджатимуть випадкам 

прояву ненадійності. В підписку обов’язково повинен включатися пункт про те, 

що у випадках прояву моральної ненадійності або виявлення фактів 
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нелояльності, що завдають матеріального збитку підприємству або заподіюючи 

шкоду її ділової репутації, її керівництво залишає за собою право притягати 

працівника до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Персонал 

має бути проінформований про наслідки порушення конкретних норм 

внутрішнього розпорядку (догана, позбавлення премії, зниження посади, 

позбавлення певних пільг, попередження про звільнення тощо). В цьому ж 

документі має бути пункт про згоду працівника на можливі заходи до перевірки 

його лояльності відносно підприємства. Наприклад, у договір може вноситися 

пункт про добровільну згоду працівника на перевірку в необхідних випадках за 

допомогою приладу «Поліграф». 

9. Організаційні заходи, що сприятимуть збереженню комерційної і іншої 

службової таємниці. Кожний працівник повинен володіти тільки тією 

інформацією, яка необхідна йому для якісного і успішного виконання своїх 

обов’язків (і не більше). Прояв інтересу до відомостей, що виходять за рамки 

службової компетенції, не повинно залишатися без уваги колег. Про них слід 

негайно інформувати службу безпеки і керівництво організації 

Можна стверджувати, що проблема кадрових ризиків у господарській 

діяльності підприємств набула особливої актуальності впродовж останніх років 

та залишатиметься такою і надалі. Виходячи з цього, запропоновано заходи для 

забезпечення надійності кадрів та ефективного управління кадровими ризиками 

комерційних та некомерційних організацій. 
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Сучасне ринкове середовище перебуває у процесі постійних змін. 

Конкуренція між виробниками товарів різко зростає, а споживачі стають дедалі 



200  

вибагливішими, тому кожне підприємство зацікавлене в ефективному 

управлінні своєю маркетинговою діяльністю.  

Можливість зайняти значне місце на ринку великою мірою базується на 

освоєнні підприємством прогресивних технологій маркетингу, які дають 

можливість вирішувати низку практичних проблем ефективного 

господарювання.  

За визначенням Інституту маркетингу (The Chartered Institute of Marketing 

— CIM), маркетинг являє собою управлінський процес, метою якого є 

прогнозування, встановлення і задоволення запитів споживачів, з огляду на 

вигоди організації [1].  

Управління маркетингом — це систематичний цілеспрямований вплив на 

маркетингову діяльність через планування, організацію, мотивацію і контроль 

для досягнення маркетингових цілей підприємства. 

Проте, варто зазначити, що маркетинг як цілісна система, водночас являє 

собою лише n-у частину менеджменту в системі управління з усім 

різноманіттям його завдань і цілей, тому формується поняття «маркетингового 

менеджменту». 

У табл. 1 наведено визначення поняття «маркетинговий менеджмент» з 

погляду сучасності різних авторів. 

Таблиця 1 

Узагальнення визначення поняття «маркетингового менеджменту» [2] 
 

Автор Визначення «маркетингового менеджменту» 

Котлер Ф.,  

Келлер К. Л. 

«marketing management» — процес планування і реалізації концепцій 

ціноутворення, просування й розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований 

на здійснення обмінів, які задовольняють як індивідуальні, так і 

організаційні цілі 

Друкер П. концепція управління фірмою, в центрі якої перебуває покупець, клієнт з 

його потребами та запитами, і вся фірма, її відділення, ланки і ділянки 

націлені на те, щоб якнайкраще ці потреби задовольнити 

Балабанова Л. В. поняття маркетингового менеджменту більш широке, ніж управління 

маркетингом. Якщо останнє являє собою одну із загальних функцій 

менеджменту, то маркетинговий менеджмент — це управління всіма 

функціями, всіма структурними підрозділами на основі маркетингу 

Белявцев М. І., 

Воробйова В. Н 

цілеспрямована координація і формування всіх заходів фірми, пов’язаних з 

ринковою діяльністю на рівні підприємства, на рівні ринку і суспільства в 

цілому, і котрі базуються принципах маркетингу 

Россоха В.В. це систематичний цілеспрямований вплив на маркетингову діяльність через 

планування, організацію, мотивацію і контроль для досягнення 

маркетингових цілей підприємства 

 

Суть маркетингового менеджменту також полягає у здійсненні аналізу, 

планування, впровадження в життя і контролю за проведенням певних заходів, 

здійснення яких спрямовано на встановлення і підтримку взаємовигідних 

ринкових операцій для досягнення поставлених цілей підприємства [3]. 

Головними завданнями маркетингового менеджменту є: аналіз ринку, 

організація, планування, мотивація, реалізація поставлених завдань, здійснення 

контролю та аналізу виконання маркетингових заходів. 
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Для правильного формування маркетингового менеджменту 

підприємством необхідним є розуміння послідовності здійснення процесу 

маркетингового менеджменту. Даний процес реалізується у наступній 

послідовності [4]: 

1. Здійснення аналізу ринкових можливостей фірми. 

2. Вибір цільових ринків. 

3. Конструювання стратегій маркетингу даного підприємства. 

4. Розробленя комплексу маркетингу. 

5. Розробка маркетингової програми. 

6. Втілення в реальність принципів маркетингу. 

7. Проведення контролю та аналізу маркетингової діяльності фірми. 
Формування маркетингового менеджменту на підприємстві будь-якої 

галузі та форми власності є об’єктивною необхідністю, оскільки за умов 

ринкової економіки збільшується рівень конкуренції та ризику фірми. 

Підприємству необхідно вміти своєчасно реагувати на зміни маркетингового 

середовища. Організація діяльності вітчизняних підприємств на основі 

ефективного маркетингового менеджменту дозволить підвищити ефективність 

їхнього функціонування. 

Внаслідок аналізу та узагальнення наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних учених-економістів запропоновано наступне визначення 

економічної категорії «маркетинговий менеджмент»: 

Маркетинговий менеджмент — це системний, програмно-цільовий 

механізм взаємодії інструментів маркетингу і менеджменту щодо адаптації 

підприємства до змін маркетингового середовища з метою максимального 

задоволення потреб споживачів та цілей організації при ефективному розподілі 

обмежених ресурсів. 
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Аналіз стану розвитку сучасних інформаційних систем менеджменту є 

актуальним питанням в умовах активної інформатизації суспільства, адже 

успішне функціонування організації в значній мірі залежить від прийняття 

ефективних управлінських рішень керівництвом, що базуються на 

обґрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно з своєчасною, 

достовірною та повною інформацією, яку може надавати відповідна 

інформаційна система. 

Різноманітність предметних сфер, і зокрема сфер економічної діяльності, 

сприяє появі великої кількості інформаційних систем в менеджменті. Кожна з 

них враховує особливості структури управління, схеми декомпозиції 

управлінських задач і предметних технологій. 

Більшість фахівців відзначає, що в класифікації інформаційних систем 

немає одностайності, хоча така одностайність сприяла би створенню 

налагодженню оптимальних інформаційних потоків, які забезпечують потреби 

управління. Одна з поширених класифікацій інформаційних систем за низкою 

ознак які використовуються в процесі управління підприємством: управляючі 

(АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні 

системи), діагностичні, моделюючі, системи підготовки прийняття рішення 

(СППР), а в залежності від сфери використання інформаційні системи 

поділяються на адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, 

екологічні, криміналістичні, військові та інші [1, с. 17]. 

Сучасна класифікація інформаційних систем управління передбачає 

розподіл систем управління підприємством в залежності від призначення 

програмного продукту, витрат на придбання та установку програми та витрат 

на навчання персоналу (табл. 1) [3, с. 99]. 

Серед локальних інформаційних системи порівняно невисокої ціни і 

відносної простоти впровадження поширеними є «Інфобухгалтер», 

«1С:Бухгалтерія» чи «Турбобухгалтер», які забезпечують вирішення окремих 

завдань обліку на підприємстві, однак не надають цілісної інформації для 

автоматизації управління. Використовуються на малих і середніх 

підприємствах, які не займаються виробництвом продукції. Середні інтегровані 

системи включають системи «Галактика», «Інфософт», «ABACUS Financial», 

«ПАРУС», «AVACO SOFT», «1С: Підприємство», «Регістри» [4, с. 234]. 
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Таблиця 1 

Сучасні автоматизовані системи управління (АСУ) 

 Клас АСУ 

 Локальні АСУ 
Фінансово-

управлінські АСУ 

Середні 

інтегровані АСУ 

Великі 

інтегровані АСУ 

Приклади АСУ 

ІС- 

Підприємство, 

Сфера 

Босс. Парус 
Галактика. ІТ- 

Підприємтсво 
Oracle. Baan 

Призначення Малі та середні фірми 
Середні і великі 

фірми 

Великі 

корпорації 

Вартість: ліцензія 

+ 1 робоче місце, 

дол.) 

0.3-15 тис. +  

+ 100-500 

10-300 тис. +  

+ 500-2000 

50-500 тис. + 

 + 500-5000 

Більше ніж 500 

тис. + 2 - 8 тис. 

Сфера 

використання 

Бухгалтерія, 

склад, 

розрахунок по 

заробітній платі 

тощо 

Облік і керування 

ресурсами 

невиробничих 

фірм 

Здійснюють 

функції 

планування, 

керування усіма 

ресурсами 

підприємства 

тощо 

Автоматизація 

керування 

фінансово - 

промисловими 

групами тощо 

 

Великі інтегровані системи — функціонально найрозвинутіші, 

найскладніші і найдорожчі системи, які реалізують західні стандарти 

управління рівня MRPII та ERP. Цей вид систем на нашому ринку 

представлений продуктами фірм SAP, ORACLE, BAAN, PeopleSoft. Вони є 

вартісними, вимагають перебудови організаційної структури, системи 

оперативного управління виробництвом і переходу на жорсткий стандарт 

управління. 

Стандарт управління рівня MRP (Material Requirements Planning) 

передбачає використання інформаційної системи планування матеріальних 

ресурсів [5, с. 163]. 

Подальшим розвитком цього підходу стала система MRPII (Manufacturing 

Resource Planning  планування виробничих ресурсів), яка включає функції: 

планування продажу і виробництва; управління попитом; складання плану 

виробництва; планування матеріальних потреб; специфікації продуктів; 

управління складами; планових поставок; управління на рівні виробничого 

підрозділу; планування потреб у потужностях; контролю входу/виходу; 

матеріально-технічного постачання; планування розподілу ресурсів; 

планування та управління інструментальними засобами; управління фінансами; 

моделювання; оцінки результатів діяльності. 

Системи класу ERP (Enterprise Resource Planning  система планування 

ресурсів) орієнтовані на роботу з фінансовою інформацією для розв’язання 

завдань управління у великих корпораціях із територіально розпорошеними 

ресурсами. У системах ERP реалізовані нові підходи до застосування графіки, 

використання реляційних баз даних, CASE-технологій для їхнього розвитку, 

архітектура обчислювальних систем типу «клієнт- сервер» і реалізації їх як 
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відкритих систем [4, с. 237]. 

Вони мають додатково такі модулі: прогнозування; управління проектами 

і програмами; введення інформації про склад продукції; введення інформації 

про технологічні маршрути; управління витратами; управління фінансами; 

управління кадрами. 

ERP є покращеною модифікацією MRPII, її мета  інтеграція управління 

всіма ресурсами підприємства. Для створення комплексних систем управління 

підприємств доцільно використовувати середні інтегровані системи із 

спеціалізованим функціоналом, вартість яких нижча порівняно з великими 

західними аналогами. 

До середніх інтегрованих інформаційних систем можна віднести [73, 

с. 166]: систему управління підприємством фірми «Парус»; інтегровану 

систему управління підприємством «БЭСТ ПРО» фірми «Інтелект-сервіс»; 

систему комплексної автоматизації фінансово-господарської діяльності 

підприємства AVАССО фірми AVACCO SOFT; систему управління бізнесом 

«Монополія» фірми «ФОРМОЗА СОФТ»; систему «1С: Підприємство» фірми 

«1С». 

Системи «Галактика», «Инфософт», «NS2000» і «ABACUS Financial», 

творці яких корпорація «Галактика», фірма «Инфософт», фірма «Никое- Софт» 

і фірма «Омега», мають сертифікати розроблювачів інтегрованих 

управлінських систем. 

Отже, сучасні системи досить широко апробовані, однак вони 

зумовлюють необхідність сумісності з попередніми версіями, що ускладнює 

ефективне використання нових сучасних технологій і розвиток нових 

можливостей. Визначальним критерієм під час вибору системи повинна бути не 

популярність системи або компанії-виробника, а її відповідність особливостям 

бізнесу підприємства і можливість перспективного розвитку функціональних 

можливостей інформаційної системи. 
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У період розвитку ринкової економіки в Україні, кількість конкуруючих 

суб’єктів господарювання з кожним роком зростає. Така ситуація зумовлена 

дією багатьох факторів, що пов’язані з інтеграційними процесами в країні. Все 

більшої актуальності набирає потреба правильного маркетингового аналізу 

даних, накопичених підприємством за час роботи. Для того, щоб займати 

лідируючі позиції на ринку, надалі цей аналіз можна буде використати для 

розвитку та просування підприємства. Майбутнє підприємства прямо 

пропорційно залежить від виправданих сподівань відділу маркетингу, 

правильно проведений маркетинговий аналіз сприяє кращому розвитку 

підприємства, з огляду на це, дана тема є актуальною. 

Проблему розвитку маркетингового аналізу в діяльності підприємства 

досліджували видатні вітчизняні та зарубіжні вчені як: Аакер Д., Агеєва Н. А., 

Балабанова Л. В., Беляєвський І. К., Березін І. С., Голубков Є. П., 

Каніщенко О. Л, Ковальов А. І., Липчук В. В., Пешкова Е. П., Попович П. Я., 

Савицька Г. В., Хруцький В.Є., Шаповалов В. О., Штефанич Д. А. та інші. 

Маркетинговий аналіз — це збір інформації про діяльність підприємства, 

вивчення її по декількох основних напрямах (товар, ціна, покупці, просування) і 

використання отриманих результатів для вибору напрямів розвитку бізнесу в 

цілому і його окремих складових [1]. 

Маркетинговий аналіз є вихідним елементом системи управління 

маркетингом, спрямованої на досягнення оптимального балансу між цілями 

організації і задоволенням потреб споживачів її продукції. Використовують 

його на різних етапах маркетингової діяльності, починаючи зі складання 

маркетингових планів, оцінювання їх реалізації та контролю за передбаченим 

планом. 

Для того, щоб підприємство досягло найкращих фінансових результатів в 

обліку, потрібно проводити внутрішній маркетинговий аудит, щоб облікові 

дані, що будуть в майбутньому відображені у фінансовій звітності мали 

привабливий інвестиційний характер. Маркетинговий аудит — всебічне, 

систематичне і незалежне вивчення середовища, цілей, стратегій і діяльності 

компанії для виявлення проблем у системі маркетингу та розроблення 

рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності [1]. 

Попри подібність до маркетингового аналізу, він має свою специфіку, 

використовується зі спеціальними цілями. Маркетинговий аналіз найчастіше 
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використовують з метою отримання даних, потрібних для побудови та 

реалізації маркетингового плану. Маркетинговий аудит покликаний оцінити 

якісний рівень маркетингового плану, тобто дати відповідь на те, наскільки цей 

план спроможний забезпечити ефективну діяльність економічного суб’єкта. 

Маркетинговий аналіз здійснюють, як правило, фахівці, які працюють у 

структурі підприємства, фірми, організації, а маркетинговий аудит — залучені 

фахівці зі сторони. 

Плануючи й організовуючи збір інформації для проведення 

маркетингового аналізу, слід виходити з того, що аналіз кон’юнктури ринків 

збуту здійснюють на основі зовнішньої інформації (про ситуацію в галузі, 

особливості й різноманітні аспекти продукції конкурентів,), а аналіз результатів 

власної маркетингової діяльності — на основі внутрішніх даних підприємства 

(звітність, дані бухгалтерського обліку, звіти, доповіді, записки працівників, 

експертні оцінки тощо). 

Зробити висновки за допомогою зібраної інформації можна, на наш 

погляд, застосовуючи дейтамайнинг (англ. data mining — інтелектуальний 

аналіз даних) — технологію  виявлення прихованих взаємозв’язків усередині 

великих баз даних. Приклади застосування дейтамайнингу: 

− аналіз купівельного кошика споживачі, призначений для виявлення товарів, 
які покупці прагнуть придбати у комплексі, що важливо для визначення 

раціональних способів розташування товарів у торговому залі.  

− дослідження динаміки обсягів продажу в окремі сезони. Вони дають змогу 
зробити висновки про коливання ринкової кон’юнктури. 

− аналіз даних про індивідуальні замовлення, що допомагає виявити категорії 
клієнтів зі схожими стереотипами поведінки, тобто провести їх розподіл. 

Для окремих сегментів можуть бути розроблені привабливі набори цін і 

послуг; 

− виявлення лояльності клієнтів фірми. Аналіз спрямований на встановлення 
клієнтів, які, один раз скориставшись послугами фірми, з великою 

ймовірністю співпрацюватимуть з нею далі. 

Отже, стабілізація розвитку продовольчого виробництва потребує чітких, 

деталізованих стратегій розвитку певних напрямів діяльності, розробка яких 

має ґрунтуватися на результатах аналізу маркетингових досліджень. При цьому 

орієнтація на врахування змін у вподобаннях споживачів окреслює межі 

застосування маркетингового підходу до планування управлінських впливів на 

всю діяльність підприємства, адже за його застосування управління бізнесом 

суб’єкта в усіх сферах буде орієнтовано на задоволення інтересів споживачів, 

що дасть змогу отримувати достатній розмір доходу від реалізації продукції. 
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У сучасних умовах кадровий потенціал державних службовців є 

важливим стратегічним фактором успішного проведення соціальних, 

економічних та політичних реформ. Відбір на посаду державного службовця 

здійснюються на основі Постанові Кабінету Міністрів України №246 від 

25.03.2016 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби» (із змінами і доповненнями)» [1], Типовим положенням про 

службу управління персоналом державного органу № 47 від 03.03.2016, 

затвердженим наказом Нацдержслужби [2].  

Слід зазначити, що в сучасних умовах прийом на державну службу 

здійснюється на основі кваліфікації і відповідно до загальних правил, а не за 

політичною вказівкою. Державна служба покликана задовольняти вимоги 

професійної кваліфікації та нейтралітету. Процедура прийняття співробітників 

поєднує два принципи. Одним із них є право рівного доступу будь-якого 

кваліфікованого громадянина до державної служби. Тобто кожен громадянин 

має право на зайняття публічної посади, за умови, що він/вона відповідає 

загальним вимогам, передбачені законодавством, а також окремим вимогам, які 

зазначаються в оголошені про вакансії. Другий принцип полягає в 

зацікавленості органів державного управління у відборі на державну службу 

найкращих кандидатів. 

Добір персоналу на державній службі — це комплексна кадрова 

технологія, що забезпечує відповідність якостей людини вимогам посади в 

державній структурі. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати 

посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади 

державної служби (далі — конкурс) відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України.  

Добір кадрів на державну службу відбувається за такими етапами:  

1-й етап — залучення персоналу;  

2-й етап — власне відбір, або ж «селекція», залучених претендентів;  

3-й етап — застосування різних методик відбору кадрів (тестування, 

вирішення ситуаційних завдань, співбесіда);  

4-й етап — проведення оцінки отриманих результатів;  

5-й етап — прийняття рішення про зарахування на державну службу.  

На сьогодні під час проведення відбору фахівців системи державної 
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служби враховуються формальні критерії (документи, які дають підстави брати 

участь у заміщенні цієї посади: заява, трудова книжка, медичні документи 

тощо), знання законодавства, вміння орієнтуватися у ситуації під час 

співбесіди.  

Можна стверджувати, що нині основною методикою професійного 

відбору на державну службу є тестування та співбесіда кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців. За таких умов при прийомі 

на державну службу можна виявити лише знання державного службовця щодо 

законодавства України. Поза увагою залишаються психологічні якості 

претендента на посаду, що може звести нанівець всі конкурсні процедури 

(наприклад, якщо людина конфліктна або має проблеми з комунікабельністю 

тощо).  

Отже методи підбору кадрів, що використовуються зараз більшістю 

установ вітчизняної державної служби не відповідають потребам сьогодення, 

оскільки відбирають загальний (уніфікований) тип службовця, однак не кожен 

державний службовець може бути керівником або виконавцем. Наслідком 

цього є несистемне необґрунтоване зростання чисельності апарату центральних 

органів виконавчої влади (а не покращання якості та ефективності діяльності 

урядових структур), нерідко порушуються демократичні принципи відкритості, 

гласності та справедливості при вирішенні кадрових питань.  

Наприклад, у Великій Британії при доборі на публічну службу 

враховують такі характеристики: аналітичні здібності й навички аргументації; 

міжособистісні навички; комунікативні навички (письмові, усні, презентаційні); 

навички роботи в команді; спеціальні технічні навички. 

При доборі кандидатів для системи швидкого кар’єрного просування 

застосовуються такі ключові групи вимог: орієнтація на результат (за наявності 

кількох завдань необхідно вміти планувати, аналізувати і розставляти 

пріоритети, для того щоб виконувати завдання в термін, здатність до ініціативи 

й лідерства); гнучкість мислення (здатність творчо мислити і виявляти уяву, 

відкритість для нових ідей); рішучість (здатність керувати командою, вчасно 

припинити обговорення, прийняти рішення); здатність будувати відносини 

(відкритість у відносинах і вміння добре працювати в колективі); уміння 

створити позитивне враження (бути переконливим й спроможним 

аргументувати свої думки, мистецтво захищати свою думку в різній аудиторії); 

особистий і професійний розвиток (спроможність визнання потреб у розвитку і 

створення можливостей для навчання). 

При цьому, під час відбору кандидатів до системи державної служби, 

необхідно враховувати, що для неї характерна ієрархічна структура, тому 

кожний вищий рівень посад державної служби потребує набору більш високих 

інтелектуальних, професійних, моральних якостей.  

Доцільно було б використовувати наступні методи оцінювання під час 

відбору фахівців на державну службу:  

1. Перевірка рекомендацій та послужних списків. При відборі 

кандидатів слід вимагати відгуки попередніх керівників або інші аналогічні 

документи. Останнім часом частіше практикуються спеціальні запити, в яких 
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колишнього роботодавця просять оцінити кандидата за певним переліком 

якостей. При такій перевірці аналізується хронологічний порядок місць роботи 

кандидата, звертається увага на прогалини в його діяльності та зміну робочих 

місць.  

2. Стресове інтерв’ю (або шокове інтерв’ю, що більшою мірою 

відображає сутність цього підходу). Мета такого інтерв’ю — визначити 

стресостійкість кандидата за допомогою створення для нього стресових умов і 

оцінки його реакції. 

3.  Застосування «детектора брехні» (поліграфа). Завдяки поліграфам 

можна дослідити фізіологічні реакції людського організму (частота дихання, 

серцебиття, тиск крові, вологість шкіри) під час відповідей на розроблені за 

спеціальною програмою запитання. 

Вибір сучасних технологій, що використовуються при відборі персоналу, 

спрямований на те, щоб реально визначити, наскільки кандидат відповідає 

вимогам і потребам посади органу державної влади. 

Важливо також формувати традиції елітарності державної служби в 

Україні. При цьому поняття «елітарність» не повинна порушувати принцип 

рівності всіх громадян щодо права на державну службу, а передбачати відносну 

закритість корпусу державних службовців, що означає чіткість перспектив  

кар’єрного росту та прозорість вимог щодо переходу з одного щабля кар’єри на 

інший. Таким чином, державний службовець точно знатиме, якою є мета 

проходження ним чергового підвищення кваліфікації.  

Отже, державна служба виступає своєрідною зв’язною ланкою між 

громадянським суспільством та державою. Вона презентує державу в очах 

населення та сама змінюється під впливом змін у суспільстві. Відповідно 

підвищується відповідальність державних службовців та вимоги до їх 

кваліфікації та моральних якостей. Тому при відборі кандидатів та оцінці 

державних службовців сучасні необхідно  використовувати сучасні технології 

та застосовувати їх системно і в комплексі. 
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У сучасних умовах ефективне управління навчальними закладами 

неможливе без розуміння мотивів і потреб його працівників, а також 

ефективного використання стимулів до праці, тому набуває актуальності 

дослідження стимулювання працівників освітніх закладів. 

Мотивація персоналу тісно пов’язана з проблемою управління 

персоналом, де кожен роботодавець хоче знати як мотивувати працівника, щоб 

отримати високоефективний результат.  

Сутність стимулювання персоналу розкривається через використання 

зовнішніх чинників, які змушують працівника ефективно працювати, 

підвищувати свою результативність, та проявляється через два види 

спрямувань: позитивне, що спрямоване на підвищення рівня задоволення 

потреб працівника та негативне — на блокування існуючої поведінки зниження 

рівня задоволення потреб.  

Важливою передумовою розвитку сучасного суспільства в умовах 

максимального використання нововведень та інновацій є особливе приділення 

уваги персоналу, що створює передумови для економічного зростання та 

конкурентоспроможності як окремого працівника, так і підприємства загалом, а 

також гарантує при цьому його економічну безпеку.[1] 

Соціологічні дослідження показують, що на даний період провідними 

мотивами трудової діяльності є матеріальні стимули ( стабільність і підвищення 

грошової винагороди).Крім того, професія педагога потребує  переважання 

потреб вищого рівня, таких як потреба в повазі, визнанні соціумом, 

досягненнях, самовираженні через творчість, самореалізації. Їх задоволення 

здійснюється шляхом досягнення особистих цілей, пов’язаних як з 

професійними інтересами, так і через досягнення здобувачів освіти. Слід 

звернути увагу на те, що отримання наукових результатів (досягнення 

інтересів) науково-педагогічних працівників може відбуватися і поза роботою 

закладів освіти. Не можна виключати і матеріальну складову із загального 

переліку мотивів, при цьому не розглядаючи її як єдину та домінантну. 

Основним матеріальним стимулом є заробітна плата, яка об’єднує в собі:  

1) відповідний розмір посадового окладу згідно схеми тарифних розрядів 

посад керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, 

професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ;  

2) доплати за вчені звання і наукові ступені, що нараховуються і 



211  

підлягають виплаті працівникам за рішенням керівника установи в залежності 

від наявного статусу працівника до його посадового окладу;  

3) надбавки, передбачені для працівників установ, закладів і організацій 

бюджетної сфери, включаючи надбавку, що є єдиною серед винагород для такої 

категорії працівників, яка гарантується державою та обов’язкова для 

нарахування і виплати — надбавку за вислугу років. 

Починаючи з 2016 року, держава, зазнавши відповідних трансформацій, 

одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності обрала врегулювання питань, 

пов’язаних із заробітною платою працівників освітньої галузі, зокрема 

педагогічних працівників. Так,  постановою Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002 р. № 1298» від 14.12.2016 року та відповідними змінами до 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифний розрядів працівників навчальних 

закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 року [2, 3], 

державою було здійснено підвищення посадових окладів педагогічних 

працівників. Так, наприклад середній посадовий оклад старшого викладача 

збільшився до 4800 грн, доцента — 5472 грн, професора — 5824 грн. 

Покращення якості освіти починається від закладів освіти до ВНЗ та 

повинно включати: 

 забезпечення якісної самоосвіти та освіти працівників; 

 стимулювання до підвищення кваліфікації працівників освіти; 

 зменшення  перенавантаження освітян та викладачів; 

 забезпечення технічними засобами робочого місця; 

 забезпечення медичного обслуговування , санітарно гігієнічні 

норми; 

 забезпечення  штатним розписом.  

 роз’яснювальна робота з працівниками, щодо оптимізаційної 

політики держави. 

При цьому у закладах освіти не вистачає спеціалістів таких як логопед- 

дифектолог, соціальний педагог, інструкторів фізичного виховання, психологів, 

Наразі є актуальною інклюзивна освіта (аналог індивідуального навчання ), де 

теж потрібні фахівці. 

Отже, мотивація трудової діяльності не може бути дієвою без 

застосування сучасних форм і методів нематеріального стимулювання 

персоналу. Система нематеріального стимулювання трудової діяльності 

педагогічного складу  освітніх закладів  повинна бути гнучкою . Настроєність 

на роботу, зацікавленість у кінцевих результатах, готовність працювати з 

високою від дачею, тобто основні прояви робочої поведінки, відображають 

високий рівень трудової мотивації. 
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Актуальність проблеми управління людськими ресурсами в сфері 

публічного управління визначається непересічним значенням останнього в 

реалізації соціально-економічних реформ в нашій країні, в задоволенні 

значного кола потреб громадян, а також необхідністю підвищення ефективності 

витрат держави на вітчизняний бюрократичний апарат. Людські ресурси, їх 

якісні параметри та рівень управління ними є одними з визначальних чинників 

реалізації цих завдань. На жаль, в науковій літературі цим питанням не 

приділяється достатньо уваги, що й зумовлює необхідність їх дослідження.  

Слід зазначити, що протягом років незалежності сфера публічного 

управління в Україні неодноразово піддавалась спробам реформування, які, 

однак, не принесли бажаних результатів, у тому числі і в сфері управління 

людськими ресурсами. Зараз має місце процес скорочення чисельності 

персоналу в державних установах. Станом на 01.01 2018 в Україні на державній 

службі працювало 207028 осіб, що на 27728 осіб менше, ніж у 2017 році (було 

234756 державних службовців), у тому числі 587 осіб категорії А, 63656 осіб 

категорії Б, 177785 осіб категорії В [1]. Це збільшує навантаження на одного 

працівника та зумовлює необхідність підвищення ефективності їх роботи, у 

тому числі, і за рахунок вдосконалення управління людськими ресурсами в 

державних установах. Насамперед мова має йти про зміну підходів до розвитку 

персоналу державних установ, його оцінку та стимулювання. 

Як і в більшості пострадянських країн, в Україні тривалий період 

практикувався традиційний підхід до розвитку людських ресурсів в публічному 

управлінні. Окрім формальної підготовки в навчальних закладах, процес 

розвитку державних службовців містить: ввідний курс в момент прийняття на 

роботу і переходу на наступні рівні кар’єрного зростання, у випадку 

ускладнення завдань та обов’язків працівника; стажування, тренінги, 
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консультування та наставництво. До інших традиційних підходів в управлінні 

персоналом держаних установ, що широко застосовуються в Україні належить: 

підвищення кваліфікації, періодична атестація працівників та залежність 

розмірів стимулювання від рангу та посади.  

Слід зазначити, що управління персоналом у вітчизняних державних 

установах часто зводиться виключно до кадрової роботи, переважно 

вирішуються питання прийняття, обліку та звільнення працівників, оформлення 

кадрової документації і практично не приділяється увага плануванню кар’єри 

працівників, розробкою системи розвитку державних службовців, проведенням 

аналізу їх роботи. Структура кадрових служб, якісний склад та рівень оплати 

праці працівників не відповідає завданням реалізації активної політики 

управління людськими ресурсами. Слабка робота з персоналом — одна з 

головних причин неефективності системи управління органами державного 

управління. 

Як правило державні службовці в Україні винаймаються на найнижчий 

рівень кар’єрних східців і часто залишаються на державній службі протягом 

усього трудового життя. Прийом на роботу часто ґрунтується на відповідності 

кандидата певним формальним ознакам (рівень освіти, спеціальність, володіння 

державною мовою, наявність сертифікатів тощо), іноді на результатах 

вступного іспиту. Кар’єрне просування ґрунтується на системі оцінок та рангів, 

прив’язаних до людини, а не до конкретної позиції. При цьому, можливості 

виходу на середній чи вищий рівень є досить обмеженими. 

Для установ державного управління та місцевого самоврядування в 

Україні притаманне недостатньо чітке бачення кінцевих цілей їх діяльності, а 

відтак і відсутність чітких критеріїв ефективності роботи як самої державної 

установи загалом, так і кожного працівника. Немає також виробленої єдиної 

системи оцінки діяльності з управління персоналом, у тому числі 

спеціалізованих відділів. Результатом є недостатньо високий рівень управління 

цією сферою в державних установах.  

При цьому, атестація і контроль персоналу носять формальний характер, 

зіставлення результатів діяльності фахівців є переважно ускладненим, що 

призводить до незацікавленості персоналу в результатах власної діяльності, в 

саморозвитку та до виникнення корупції на різних рівнях управління [2]. 

Невідповідність рівня заробітної плати емоційним навантаженням та 

відповідальності державного службовця, а відтак невисока престижність його 

праці є причиною дефіциту висококваліфікованих фахівців, низької 

ефективності їх роботи.  

Монополія на ринку державних послуг і відсутність конкуренції не 

створюють безпосереднього зв’язку між їх кількістю і якістю та державним 

фінансуванням. Відтак сектор публічного управління не приваблює 

висококваліфікованих фахівців, ініціативних та креативних спеціалістів, не 

орієнтує персонал на якісний результат. Все це негативно впливає на 

ефективність його роботи та рівень довіри до нього з боку населення, є 

причиною створення негативного іміджу державного службовця в суспільній 

свідомості. 
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Удосконалення управління людськими ресурсами в сфері публічного 

управління полягає у балансуванні вимог до індивідуального розвитку 

працівника та ускладнення завдань, що вирішує орган державного управління. 

Для цього, насамперед, необхідно створити сприятливе середовище для 

надбання, обміну та управління знаннями, у тому числі на основі мереж 

формальних і неформальних зв’язків в колективі та співпраці з колегами, 

зовнішніми партнерами та з іншими пов’язаними особами.  

Для цього необхідний перехід до більш гнучких організаційних систем, 

які заохочують генерування знань, високий професіоналізм, інновації, 

ініціативність і посилення зв’язків на всіх рівнях. Для підтримки 

індивідуального навчання мають використовуватись інформаційні та 

комунікаційні технології (ІКТ). Розвиток працівників повинен здійснюватися у 

напрямку набуття ними не лише функціональних, але й поведінкових 

компетенцій та цінностей, ідентифікації яких має приділятися більше уваги. 

Поряд з використанням добре перевірених і економічно ефективних 

традиційних методів управління людськими ресурсами в державних установах, 

таких як консультування, наставництво і кар’єрне просування персоналу на 

основі заслуг, слід суттєво пожвавити використання індукційних схем розвитку 

працівників, особливо тих з них, що виконують свої обов’язки на виборних 

засадах і не мають попередньої професійної підготовки. Важливою вбачається 

переорієнтація державних службовців на необхідність прийняття 

відповідальності за власну кар’єру поза межами можливостей, які надаються 

організацією. З огляду на стрімкі зміни в українському законодавстві та значні 

організаційні перетворення в сфері державного управління доцільним є 

впровадження щорічної обов’язкової підготовки для всіх посадових осіб на 

основі компетентнісного підходу. Пропонується також більш активне 

використання  електронних засобів навчання, у тому числі, дистанційного, що 

звичайно не відміняє завдань посилення існуючих навчальних закладів чи їх 

підрозділів, що готують спеціалістів для державного управління.  

Прозора і зрозуміла система матеріального стимулювання, як і кар’єрного 

зростання, що відповідають рівню кваліфікації та результатам роботи 

державного службовця є важливою умовою його ефективності. Впровадження 

етики та доброчесності працівника державного сектору на роботі має стати 

складовою процесу формування його компетентностей.  

Без реалізації цих завдань неможлива модернізація державного 

управління в Україні, яке б базувалось на основі демократичних цінностей і 

принципів урядування, що ставить під сумнів його спроможність виконувати 

поставлені перед ним завдання. 
 Список використаних джерел: 

1. Гончарук Н. Т. Модернізація державної служби та управління людськими 

ресурсами в Україні / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Аспекти публічного правління. — 

2018. — № 1—2. — Т. 6. — С. 42—51. 

2. Гавкалова Н. Л. Управління персоналом в публічних організаціях: особливості 

та проблеми [Електронний ресурс] / Н. Л. Гавкалова,. А. К. Мосумова // Ефективна 

економіка. — 2016. — № 6. — Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5018. 



215  

УДК 657.2(091) 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Вікторія Прутіян 

Науковий керівник: 

Кочума І. Ю., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

У житті кожної людини і в будь-якій діяльності завжди постає 

необхідність обрання з декількох можливих варіантів одного, задля певного 

результату. Цей вибір називається рішенням. Якщо немає можливості обирати 

серед варіантів, то, відповідно, прийняття рішення є неможливим. Рішення, що 

були прийняті в процесі управлінської діяльності називаються управлінським 

рішенням.  

Метою дослідження є вивчення та аналіз нових технологій щодо 

прийняття управлінських рішень. 

Управлінське рішення — це процес, який реалізується суб’єктом 

управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в 

наявній чи спроектованій ситуації [1, с. 23]. Воно має властивість, яка пов’язана 

з діяльністю людей, що керує іншими особами, застосовуючи всі свої вміння, 

здібності, таланти, навички в процесі управління для вирішення певних 

проблем та досягнення поставленої мети. 

Рішення, зазвичай, приймається керівником на основі тих самих навичок, 

вмінь, досвіду вже на вирішених проблем. Також управлінські рішення 

розробляються не тільки одною особою (керівником), а також колегіально 

(певною групою людей). На деяких підприємствах вирішенням проблем та 

прийняття важливих рішень займається тільки глава цього підприємства, а в 

деяких — ухвалюють рішення тільки колегіально, тобто нарадою. Більшість 

компаній схиляється до думки щодо вирішення проблем та ухвалень рішень 

засобом колективних ідей. На нараді, як правило, постає більше ідей та думок 

щодо вирішення тих проблем, які постали.  

Теорія менеджменту має сучасні змісти, які використовуються задля 

управлінського рішення, а саме: економічний, організаційний, правовий, 

технологічний, соціальний тощо. 

 Зміст управлінського рішення в економіці проявляються в тому, що на 

його прийняття та розробку потрібні витрати у фінансовому та матеріальному 

планах. Звідси — будь-яке рішення має свою реальну вартість.  

Організаційний — створює чітку та зафіксовану систему щодо прийняття 

важливих рішень та виконання певних завдань для працівників та окремих 

підрозділів підприємства. 

Правовий зміст створює сформульоване й точне дотримання зовнішніх і 

внутрішніх нормативних актів та положень. 

Технологічний зміст виявляється в можливості забезпечення персоналу 
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необхідними технічними, інформаційними засобами й ресурсами для розробки 

та реалізації рішень (вибір технологій, їх вдосконалення). 

Соціальний зміст управлінського рішення виявляється в механізмі 

управління персоналом, у використанні певних інструментів впливу на людей. 

Технологічним відносинам, які виступають основою (фундаментом) 

організації соціально-економічних систем, їх організаційної структури 

відповідають організаційні методи, економічним відносинам — економічні 

методи, соціально-психологічним відносинам - соціально-психологічні методи. 

Формою реалізації методів управління виступають рішення.[2, с. 11] 

Також потрібно вказати фактори, які є важливими для прийняття тих чи 

інших рішень для будь-яких підприємств, а саме:  

- особисті якості керівника; 

- поведінка керівника; 

- готовність прийняти ризики;  

- інформаційні обмеження; 

- зв’язаність рішень; 

- взаємозв’язок ідей на колегіальних нарадах;  

- готовність можливих негативних наслідків; 

- наявність ефективних результатів; 

- втілення управлінських технологій в дії. 

В теорії менеджменту виділяють три основні моделі прийняття 

управлінських рішень на підприємстві: 

- класична модель; 

- поведінкова модель; 

- ірраціональна модель. 

Класична модель спирається на поняття «раціональності» в прийнятті 

рішень [1, с. 23]. Ця модель передбачає, що особа, яка вирішує певні проблеми, 

повинна мати мету, логічну послідовність дій та реалізацію їх.  

Поведінкова модель. Ця модель відрізняється від класичної тим, що 

особа, яка приймає рішення, не має багато інформації щодо вирішення тих 

проблем. 

Ірраціональна модель являє собою вирішення проблеми до того моменту, 

коли з’явиться можливість існування інших варіантів. Ця модель найчастіше 

застосовується: 

- для розробки відповідно нових, сучасних рішень, таких, що важко 

вирішуються; 

- для налагодження проблеми за відсутності часу; 

-коли спеціалісти в сфері менеджменту мають достатньо прав, аби їхнє 

рішення було прийнятим. 

Слід зазначити, що всі ці методи та фактори є стандартними. Вони 

використовуються протягом багатьох років керівниками підприємств та 

організацій. Також потрібно звернути увагу, на те, що з кожним роком все 

збільшується кількість фірм та запроваджуються все нові технології щодо 

управлінських рішень. Так що можна сказати, що приблизно через 7-10 років в 

списках теорії менеджменту сучасних змістів їх буде не п’ять, а в рази більше. 
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Адже, з кожним роком розвивається економіка, а якщо розвивається економіка, 

то й розвиваються підприємства, а якщо розвиваються підприємства, то вже 

зрозуміло, що і нові технології набирають оборотів і розвитку. Тобто, з цих 

нових технологій буде вибір між ними та й керівникам буде легше розв’язувати 

проблеми. Також потрібно через деякий час проводити роботи щодо 

покращення класифікації робітників та вказувати на їхні помилки задля 

розвитку підприємства. Адже, поліпшення навичок працівників додає 

ефективності підприємству. 

Отже, розв’язуючи проблему, слід звертати увагу на зміст управлінського 

рішення, саме його використовування на практиці вище зазначених моделей та 

методів прийняття управлінських рішень дозволить досягнути більших 

результатів діяльності на підприємствах. Також запровадження нових 

технологій забезпечило б розвиток управлінських навичок та розвиток всіх 

галузей в цілому.  
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На разі, головним завданням будь-якого підприємства є отримання 

прибутку та максимально ефективне використання усіх ресурсів організації з 

щонайменшими затратами.  Сьогоденна практика ведення бізнесу показує, що 

економічний розвиток суб’єктів господарювання є неможливим без пошуків 

шляхів адаптації та пристосування до зовнішнього середовища, яке досить 

швидко змінюється. Це викликає певну необхідність здійснення постійних змін 

в управлінні організації, які значно впливають на її розвиток та 

функціонування. Саме тому управління організаційними змінами відіграє 

досить важливу роль у даному процесі і обрана тема є надзвичайно актуальною 

в сучасній економічній діяльності. Але попри актуальність даної теми, вона 

залишається мало дослідженою. 

Метою дослідження є визначення головних переваг та недоліків в 

сучасному процесі  управління організаційнимизмінами. 
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Управління змінами — це процес постійного коригування напрямків 

діяльності організації, оновлення її структури і пошуку нових можливостей 

щодовідповідності вимогам та запитам суб’єктів вітчизняних та зарубіжних 

ринків,які постійно і швидко змінюються [1, c. 6]. 

Управління змінами як один із видів професійної діяльності являє собою 

впливсистеми управління  на організацію, за рахунок змін у внутрішньому та 

узовнішньому середовищах. Тут головним завданням управління змінами є 

правильна оцінка сутності процесів, які відбуваються у зовнішній структурі 

середовища організації, впровадження  певних  нововведень, що матимуть 

змогу довести всі внутрішні та зовнішні види впливу під єдину лінію 

поведінки, а також зможуть не тільки зберегти, але й підвищити ефективність 

діяльності організації. 

Чи не одним з найважливіших видів управління змінамина даному етапі 

ведення бізнесу в світі, зокрема і в Україні, є управління організаційними 

змінами.   

Управління організаційними змінами в менеджменті  - це введення 

певних інновацій в управлінні персоналом, необхідність виникнення яких 

обумовлюється процесом постійної адаптації певної установи, відповідно до 

вимог внутрішнього та зовнішнього середовищ[2]. 

Першочергове значення в питаннях ефективного управління 

організаційними змінами надається ролі керівника та команді топ-менеджерів. 

Саме їхпрофесійні вміння, ініціативність, керівний досвід і навички, здатність 

відчувати час та його проблеми, зв’язки із зовнішніми партнерами, лідерами 

тавпливовими особами, спроможність впливати та вирішувати проблеми 

єосновними чинниками якісного управління змінами в організації [3, c. 23]. 

Організаційні зміни є дуже важливими в діяльності будь-якої організації 

та дають досить позитивні результати при їх правильному проведенні. 

Позитивними наслідками проведення організаційних змін управління є:  

- підвищення рівня продуктивності та ефективності роботи персоналу; 

- зростання кваліфікації працівників за рахунок жорсткої 

внутрішньосистемної конкуренції за кращі робочі місця; 

- позбавлення від «слабких» працівників за рахунок реорганізації 

структури організації; 

- мають, безпосередньо, прямий економічний ефект 

- освоєння сучасних технологій. 

Але, як відомо, будь-які зміни управління викликають своєрідний «опір» 

та мають певні недоліки.Управління організаційними змінами не є 

виключенням і, незважаючи на велику кількість позитивних процесів,  введення  

інновацій несе в собі цілу низку недоліків, серед яких можна виокремити: 

- прямі фінансові витрати на їх проведення; 

- початкове погіршення координації робіт; 

- зменшення на перших порах опору негативному тиску зовнішнього 

середовища (вимоги інших організацій, спірні правові питання та ін.); 

- велика ймовірність деякого погіршення кваліфікації персоналу через 

появу нових обов’язків; 
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- поява незадоволеною змінами опозиції; 

- порушення безперервності управлінського циклу [2]. 

Тому важливим завданням будь-якого управлінця є вміння завчасно 

передбачити можливі негативні наслідки проведення організаційних змін та  

прийняття відповідних заходів, щодо пом’якшуючої дії їх впливу на 

ефективність роботи установи. 

Отже, кожна організація має властивість циклічно розвиватися, що 

неодмінно супроводжується зміною всіх системних елементів організації. 

Звідси і випливає потреба в проведенні певних організаційних змін у структурі 

управління. Тож, досить необхідним є знаходження таких методів управління 

процесом розвитку та змінами в організації, що могли б підвищувати 

ефективність та продуктивність діяльності тої чи іншої установи. Як і при будь-

яких інших процесах управління змінами, управління організаційними змінами 

має свої переваги та недоліки. Яким буде результат дії організаційних змін — 

позитивним чи негативним — залежить від можливостей та бажання 

змінюватися самої організації. 
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В сучасних умовах сільське господарство України є однією з провідних 

галузей, що зумовлює завдання підвищення його ефективності, насамперед за 

рахунок вдосконалення управління на вітчизняних сільськогосподарських 

підприємствах, у тому числі їх людськими ресурсами. Загальновідомим є той 

факт, що побудова ефективної системи управління персоналом, достатня 

забезпеченість підприємства працівниками справляє позитивний вплив на 

основні економічні показники їх діяльності, такі як: продуктивність праці, 

прибуток, рентабельність тощо 

Процес управління лоюськими ресурсами передбачає виконання таких 

функцій, як: планування, організація, мотивація та контроль. Вони також 
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діляться на: найм, відбір та прийняття персоналу; підбір та розставлення 

персоналу; ділова оцінка персоналу; соціалізація, профорієнтація та трудова 

адаптація персоналу; вивільнення персоналу [1].  

Кожна із функцій має особливі умови для їх реалізації на 

сільськогосподарських підприємствах, наприклад — найм; організація залучає 

необхідні для досягнення її цілей людські ресурси, але особливістю 

сільськогосподарських підприємств є те, що претендентів на вакантні до них 

посади не так багато. Коло людських ресурсів обмежене, адже трудовий 

потенціал села скорочується протягом останніх років і має дуже низький 

коефіцієнт мобільності. Зазвичай, керівник сільськогосподарського 

підприємства, на якого покладено обов’язок проведення підбору працівників, 

майже завжди знає своїх односельчан, які приходять на співбесіду. У зв’язку з 

цим він її або зовсім не проводить, або проводить формально. 

Сільськогосподарські підприємства повинні розглядати як один з 

найважливіших обов’язків — планування людських ресурсів. На жаль, там 

цьому приділяється недостатня увага, як і створенню довгострокової загальної 

стратегії своєї діяльності. Планування носить короткостроковий характер, що 

часто зумовлено сезонністю багатьох сільськогосподарських робіт та 

нестабільною трудовою базою на селі. 

Також важливу роль в реалізації управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств відіграє оцінка персоналу. Зазвичай 

організації здійснюють оцінку участі кожного зі своїх співробітників в 

досягненні своїх цілей. В аграрному виробництві реалізація цієї функції має 

деякі особливості.  

У сільськогосподарському підприємстві важко визначити внесок кожного 

робітника тому, що в аграрному виробництві значну частку займають 

виробничі операції, а рівень механізації праці та її технічне оснащення може 

відрізнятись на різних ділянках. Крім того, на результати праці 

сільськогосподарського підприємства суттєво впливають погодні чинники, 

забезпеченість господарства засобами захисту рослин, мінеральними 

добривами тощо.  

Для робітників оцінка їх роботи, в будь-якому випадку, може 

здійснюватись шляхом порівняння їх результатів з запланованим завданням, 

або як виконання норм виробітку. Набагато складніше оцінити внесок в 

реалізацію цілей сільськогосподарського підприємства спеціалістів та 

керівництва. У цьому разі співвідносять досягнуті цілі та витрати для їх 

досягнення. Для цього потрібно визначити не лише кількісні, але й якісні 

показники цілей сільськогосподарського підприємства. 

Певні особливості має і реалізація функціі адаптації персоналу в 

аграрному підприємстві. Адже взаємопристосування підприємства та 

працівника важливе, і чим швидше це відбудеться — тим краще. Тим з них, які 

ще до влаштування на роботу були знайомі з персоналом та керівництвом 

підприємства, а також мають уявлення про умови праці, значно легше 

адаптуватися. У цьому разі допомога робітників кадрових служб та лінійних 

керівників мінімальна. Звичайно, важливо також щоб працівник адаптувався до 
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побутових умов, психофізіологічно адаптувався, адаптувався до спілкування з 

колегами поза виробництвом, але, перш за все, потрібно приділити увагу 

професійній адаптації, організаційно-адміністративній та соціально-

психологічній адаптації. 

Отже, щоб підвищити конкурентоспроможність та забезпечити 

довгостроковий розвиток, сільськогосподарському підприємству необхідно 

здійснювати системне управління людськими ресурсами. Однак, часто цим 

питанням не приділяється чільна увага. Як правило в аграрному секторі робота 

з персоналом зводиться лише до кадрової роботи, а спеціалізовані відділи 

малочисельні, або зовсім відсутні. 

Отже, головною метою системи управління людськими ресурсами в 

сільськогосподарських підприємствах є залучення, розвиток, збереження та 

заохочення працівників для того, щоб підвищити продуктивність праці. 

Управління персоналом в аграрному секторі має свою специфіку, що створює 

особливі умови для реалізації функцій управління. Необхідно впроваджувати 

додаткові способи мотивації сільськогосподарських працівників в ефективній 

роботі підприємств, насамперед, за рахунок надання права участі у прийнятті 

організаційно-управлінських та прибутках. 
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Ефективність існування інноваційного ринку спонукає країну до 

інноваційного та науково-технічного розвитку. Розвиток інноваційного 

потенціалу країни необхідний для виникнення нових технологічних змін. 

Організаційні технології менеджменту налагоджуються ринковими 

відносинами, що виникають між продавцем і покупцем інновації. У 

сьогочасного менеджменту склалося декілька основних ринкових технологій 

інноваційного менеджменту.   

Насамперед, до таких технологій належить інжиніринг, як технічні 

консультаційні послуги, пов’язані з розробкою та підготовкою виробничого 
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процесу та забезпеченням нормального протікання процесу виробництва та 

реализації продукції. Інжиніринг інновацій передбачає: проведення 

попереднього дослідження ринку і вибір перспективного сегмента для 

нововведень; встановлення цілей фінансових змін на ринку і визначення 

завдань, що постають перед інноваціями, пояснення прогнозованої корисності 

процесу інжинірингу колективу і менеджменту підприємства; техніко-

економічне обґрунтування інноваційного процесу, оцінка окремих його етапів і 

всього процесу в цілому; розробку рекомендацій щодо створення нового 

продукту або операції; визначення обсягу витрат всіх видів ресурсів і 

чисельності працівників, необхідних для створення проекту, а також термінів 

виконання робіт за проектом і економічної ефективності проекту в цілому; 

оформлення проекту у вигляді документа; консультації працівників-виконавців 

заходів по виконуваного проекту.  

Графіки технологічного процесу, послуги, корисний ефект у формі моделі 

проекту, плани виготовлення і реалізації продукції — це все кінцевий продукт 

інноваційного інжинірінга [1]. Світовий ринок інжинірингу та інжинірингових 

послуг зростає. При загальному зростанні світового ринку інжинірингових 

послуг лідирують США, а також Китай і Індія, тобто далеко не тільки розвинені 

країни. 

Компанії часто надають перевагу такій технології інноваційного 

менеджменту, як реінжинірингу. Це сукупність послуг по ефективній 

перебудові підприємницької діяльності. При цьому впроваджуються  інновації, 

що підвищують показники роботи підприємства [1]. Одним з видів 

реінжинірінгу є реінжиніринг розвитку, який передбачає впровадження нових 

напрямків в діяльності організацій. Це може супроводжуватися різними 

стратегіями, тому що стратегія диверсифікації (нові процеси, наприклад, 

виробництво власної продукції), стратегії розвитку (передбачає створення 

філіальної мережі), стратегія зростання, пов’язана зі збільшенням обсягу 

діяльності та ефективністю виручки на 1 кв. м. У період кризи, що 

супроводжується різким падінням обсягу продажів інновації, в зв’язку зі 

зниженням попиту на неї, або в зв’язку з падінням іміджу продавця інновації 

часто використовується кризовий реінжиніринг, який передбачає 

перепроектування і реінжиніринг бізнес-процесів.  

Серед вітчизняних компаній все більшого поширення набуває технологія 

бенчмаркінгу. Вона передбачає послідовний аналіз діяльності господарюючих 

суб’єктів-конкурентів з метою використання їх досвіду [1]. Наприклад, він 

може застосовуватись, щоб підвищити конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку вітчизняної продукції, відповідно до стандартів 

Міжнародної організації зі стандартизації, застосовують сертифікацію систем 

якості підприємства. Основними принципами бенчамаркінгу є: аналогія, тобто 

всі порівнювальні процеси повинні бути схожими; достовірність інформації; 

вимір та порівняння характеристик; взаємна погодженість в обміні даними між 

підприємствами. 

Щоб змінити положення інновації на ринку, компанії застосовують 

бренд-стратегію підприємства. Брендом-стратегією підприємства називають 
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довгостроковий розвиток бренду, що дає змогу усунути конкурентів з 

лідируючих позицій. Бренд-стратегія використовується тоді, коли інші стратегії 

майже або взагалі не діють. 

Ефективною технологією інноваційного менеджменту, яка застосовується 

компаніями на рівні з іншими, вважається цінова технологія. Це порядок 

методів і прийомів установлення механізму впливу цін на реалізацію інновації 

на ринку конкурентів. Цінова політика створюється загалом на правдивому 

прогнозі попиту на інновацію, що визначають допустиму ціну інновації. Так як 

цього товару на ринку ще нема, то немає з чим порівняти, і тому варто 

підібрати таку ціну, щоб не відвернути покупця [3]. 

Однією з новітніх технологій інноваційного менеджменту, що здобуло 

розповсюдження серед вітчизняних компаній, є фронтування ринку, яке 

полягає у захопленні ринку, на якому діють конкуруючі підприємства. 

Потрібно визначити ціну, за якою на далі будуть продавати товар. Якщо до 

цього недбало віднестись, то у подальшому це підірве престиж інвестора-

продавця та приведе до невигідних угод. Також важливо аналізувати майбутній 

ринок своєї інновації. Це можна здійснити, вивчаючи публікації результатів 

досліджень великих дослідницьких компаній, таких як «Euromonіtor». Час 

виходу інновації на ринок залежить від ситуації на цьому ринку. 

Результативним методом, що здобуває широкої популяризації, є мерджер. 

Це методика захоплення підприємства сильнішим підприємством. До мерджеру 

вдаються тоді, коли даній компанії протистоїть інша компанія, яка виробляє 

такий же продукт. Через цю протидію продукт дуже повільно реалізується на 

ринку. Потрібно збільшити реалізацію продукту за умови, щоб не зашкодити 

іміджу компанії. У цьому разі використовують мерджер. Формами мэрджеру є: 

покупка майна однієї компанії іншою; випуск компанією акцій для обміну їх на 

акції іншої компанії; покупка компанією великого пакету акцій іншої фірми, 

який дає їй право на управління останньою. При цьому важливо, щоб ефект від 

мерджеру перевищував суму результатів діяльності фірм, коли вони ще не 

об’єднались [4]. 

Іноді для оптимізації витрат та підвищення ефективності, фірми 

використовують аутсорсинг - передачу певних бізнес-процесів або виробничих 

функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується в відповідній 

сфері на основі тривалого контракту. Наприклад, це може бути IT сфера, 

офісний друк, обробка телефонних викликів, бухгалтерський аутсорсинг, аудит, 

виведення персоналу за штат (аутстаффінг), виробництво, підбір персоналу, 

хедхантинг тощо.  

Аутсорсинг покращує інноваційні можливості компанії за рахунок 

взаємодії і партнерства з постачальниками світового рівня, які мають великий 

інтелектуальний потенціал і багатий інноваційний досвід; забезпечує більшу 

гнучкість компанії в разі раптової зміни ринкової ситуації або споживчих 

переваг; прискорює придбання ресурсів і навичок; дозволяє зосередитися на 

тих операціях, які ефективно виконуються силами компанії, і тих, які 

стратегічно доцільно зберегти під її контролем. 
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Отже, вплив технологій інноваційного менеджменту спрямовано на 

процес влаштування інновацій на ринок та організаціно-технічну систему їх 

виробництва. Переглянуті ринкові технології інноваційного менеджменту є 

просунуті і в ряді випадків досить добре розвинуті в світовій практиці 

менеджменту. 
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У сучасних умовах ринкової економіки система управління маркетингу 

— основа управління діяльністю організації. Маркетинг допомагає організації 

визначити своє місце на ринку, де діє жорстка конкуренція. Забезпечення 

конкурентоспроможності продукції українських підприємств передбачає 

інтенсивний розвиток виробництва, а також вимагає удосконалення методів 

організації виробничої та господарської діяльності. Не випадково на 

підприємствах, що успішно ведуть ринкову діяльність, служба маркетингу — 

одна з головних у системі управління і впливає на підготовку та прийняття 

рішень її керівниками. 

Інноваційний маркетинг — концепція класичного маркетингу, з якої 

випливає, що компанія повинна безперервно вдосконалювати свої продукти, а 

також форми і методи їх просування і збуту. Інноваційний маркетинг має дві 

спрямованості — маркетинг нового продукту і модернізація вже існуючого 

товару та включає стратегічну та оперативну (тактичну) складову [1].  

Початковий етап пошуку інновації полягає в дослідженні ринку, динаміки 

попиту, наявності конкуренції, споживчих переваг і очікувань. Наступний етап 

зосереджений на розробці новації і стратегії проникнення новинки на ринок, 

оперативний інноваційний маркетинг, оцінка результатів і коригування 

стратегії. Інноваційний маркетинг виходить з того, що процес сприйняття 

цільовою аудиторією нового продукту складається з декількох етапів, протікає 
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тривалий час і ступінь сприйнятливості нового у різних категорій споживачів 

дуже різна, при цьому велике значення мають дизайн, споживчі властивості, 

ціна нового продукту. 

Ефективність інноваційної діяльності залежить від рівня потенціалу 

маркетингу інновацій та інноваційного маркетингу і їх складових, таких як 

інструментарій маркетингу, рівень людського капіталу в організації. 

Комплексна оцінка ефективності всіх аспектів маркетингових інновацій є 

передумовою успішного планування, організації та контролю діяльності 

підприємства в умовах зростаючої конкуренції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

До основних цілей маркетингу інновацій для підприємства є: 

 захист або збільшення своєї частки на існуючому ринку; 

 завоювання позицій на новому, що раніше не освоєному ринку; 

 створення нового ринку або ринкового сегменту. 

Імовірність успіху різних стратегій маркетингу інновацій відповідно до 

матрицею І. Ансоффа, по закордонним даним, становить [2]: 

 старий продукт на старому ринку — 50 %; 

 новий продукт на старому ринку — 33 %; 

 старий продукт на новому ринку — 20 %; 

 новий продукт на новому ринку — 5 %. 

До особливостей маркетингу інновацій, відносять просування 

радикальних інновацій, їх реклама повинна бути почата задовго до появи 

власне інноваційного продукту на ринку. Так, для нових телекомунікаційних 

продуктів зростання числа публікацій та інформаційних повідомлень про 

шляхи і переваги використання нового продукту повинен випереджати 

зростання ринку самого продукту як мінімум на термін самостійного навчання 

користування ним. У деяких випадках такий підхід застосовується і для 

інновацій інших типів, аж до мають характер ретро-введення [3, с. 303]. 

Головним у маркетингу інновацій є дослідження і прогнозування попиту 

на новий товар, заснованого на доскональному вивченні сприйняття 

споживачем нововведення і значущих для споживача якостей, властивостей 

товару. Як складову частину маркетингу інновацій виділяють стратегічний 

інноваційний маркетинг, елементами якого є аналіз кон’юнктури ринку, 

подальша розробка його сегментів, організація і формування попиту, 

моделювання поведінки покупця. На думку як дослідників, так і практиків 

маркетингу, топ-менеджерів, головною сучасної маркетингової проблемою 

вітчизняних виробників є саме розробка і виведення на ринок нових товарів / 

послуг. 

Оцінки ефективності маркетингу інновацій на підприємстві відбувається 

за запланованим алгоритмом в рамках чотирьох етапів, а об’єктивність 

оцінювання залежатиме від повноти, якості та достовірності інформації, яка 

використовується [4, с. 85]. 

Завданням першого етапу є формування набору показників 

результативності та ефективності маркетингової діяльності підприємства, 
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визначення їх прогнозованого значення по роках, яке буде цільовим для 

досягнення в результаті впровадження маркетингової стратегії. Для оцінки 

можуть бути використані показники: кількісні, які характеризують загальні 

обсяги та темпи продажу товарів і послуг (за представленим асортиментним 

переліком) підприємства торгівлі, прибуток, витрати (за основними напрямами 

маркетингової діяльності) та ін.; якісні, що розкривають умови розвитку 

діяльності підприємства, її ефективність — інтенсивне використання ресурсів 

(за видами), максимальні кінцеві результати на кожну одиницю останніх, 

потреби (за основними напрямами маркетингової діяльності), можливості їх 

забезпечення, рентабельність; результативність використання інвестицій та ін. 

Залежно від одиниці виміру показники можуть бути натуральними і 

вартісними, абсолютними та відносними.  

Протягом другого та третього етапів аналізується поточний стан 

маркетингової діяльності підприємства, що передбачає дослідження 

внутрішньої інформації підприємства, бухгалтерської звітності, можливостей 

підприємства та розрахунок поточних показників розвитку підприємства для 

подальшого порівняння їх зміни в процесі та після реалізації маркетингової 

стратегії. Проміжне оцінювання ефективності маркетингових інновацій під час 

реалізації маркетингової стратегії передбачає дослідження результатів, 

досягнутих за певний часовий проміжок, аналіз рівня виконання поставлених 

завдань та визначення недоліків обраної стратегії. Часовий аспект є особливо 

важливим в умовах турбулентності зовнішнього середовища. 

На останньому, четвертому етапі, за результатами оцінювання на 

проміжному етапі керівники прийматимуть рішення щодо корегування 

стратегічних та тактичних  цілей підприємства або засобів їх досягнення 

[5, с.213].  

Таким чином, аналіз ефективності маркетингової діяльності за основними 

напрямами оцінки витрат, функцій та неекономічних показників маркетингу з 

використанням економіко-математичних методів і моделей з чітко визначеним 

алгоритмом дозволить ефективно організовувати маркетинг на підприємстві, 

оцінювати досягнуті кінцеві результати маркетингової діяльності (прибуток, 

частка на ринку, обсяг реалізації тощо), а також приймати ефективні 

управлінські рішення щодо реалізації маркетингової діяльності підприємства 

загалом.  

Отже, використання маркетингу інновацій забезпечує якість та швидкість 

впровадження нових технологій, інформаційних систем та управлінських 

методів, що стають основними критеріями ефективного розвитку підприємств, 

що є запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже саме 

маркетинг інновацій дозволяє виявляти й контролювати ті фактори, які 

визначають умови тривалого виживання і розвитку (на основі інновацій) на 

ринку. 
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Якщо детально вивчити  значення слова «маркетинг», то можна дійти до 

висновку, що в маркетингу беруть участь всі: той, хто купує товар, продає його, 

і той хто намагається зробити це якнайвигідніше для компанії . Для покупця 

завжди важливо купувати товар  якісний  та за низькою ціною. Ефективне 

просування товару на ринку досить складна та кропітка робота. Більшості 

споживачам не до вподоби нав’язування реклами та дуже часте її повторення. 

Також встановлено, що користувачі телебачення, радіо та різноманітних ЗМІ, 

які є потенційними споживачами рекламованої продукції, зазвичай рекламу 

перемикають, вимикають. Звісно   споживачі віддають перевагу товарам чи 

послугам з хорошою репутацією. 

Метою дослідження є розкриття поняття прихованого маркетингу та 

характеристика його основних переваг і недоліків. 

Прихований маркетинг — це комплекс заходів, спрямованих на 

формування стійкого позитивного іміджу бренду, товару, послуги або компанії 

серед всіх цільових аудиторій (клієнти, споживачі, партнери, 

співробітники).(Прикладом слугують рекомендації блогерів певного продукту). 

Найчастіше прихований маркетинг — це розповсюдження чуток. Він 

також відомий як buzz marketing — маркетинг чуток, або word — of — mouth — 

«сарафанове радіо». У цьому випадку рекламне повідомлення поширюється 

через обмін думками про продукт між споживачами [1]. 

Грамотне використання прихованого маркетингу дозволяє залучити в 
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рекламу свою цільову аудиторію, тим самим досягаючи значного збільшення 

продажів певних товарів чи послуг. 

Метою прихованого маркетингу є не пряма реклама продукту або 

послуги, а коли інформація про новий продукт або послугу доноситься до 

споживача в ненав’язливій формі так, що споживачі не підозрюють про те, що 

стали об’єктом рекламної дії. 

Прихований маркетинг чи «ловля на приманку» — інструмент вирішення 

таких менеджменський завдань, що стоять перед агентствами і маркетинговими 

службами : виведення нової послуги чи продукту на ринок; зміна іміджу, що 

склався, в більшості виадків на позитивний також підвищення впізнанності 

торгівельної марки. 

За допомогою технологій прихованого маркетингу можна: сформувати 

інтерес покупців до особливостей продукту. 

Одним із методів розповсюдженим прихованого маркетингу є 

використання найманих акторів. Наприклад, компанія може заплатити акторові 

або людині, що має авторитет у певній соціальній групі, за публічне 

використання якого — небудь продукту. Також актор може розповідати про цей 

продукт, навіть роздавати його, якщо такий хід буде економічно вигідним. 

Таким чином, споживачі навіть не помічають, що стають об’єктом дії реклами. 

Наприклад, компанія Gearwerx використовувала прихований маркетинг, 

найнявши двох акторів. Вони сідали в переповнений вранішній автобус і 

починали голосно обговорювати, що вони робили минулої ночі. Один з акторів 

голосно і детально починав розповідати, як провів минулу ніч. З цього моменту 

його слухав не лише його друг, але і велика частина автобуса. Левова частка в 

розповіді відводилася на згадку рекламованого продукту. 

У 2002 році компанія Sony Ericsson використовувала прихований 

маркетинг, коли найняла 60 акторів для роботи в 10 найбільших містах. Актори 

просили перехожих сфотографувати їх і давали новий телефон з камерою, 

розповідаючи мимохідь, яка це зручна річ [2]. 

Серед переваг прихованого маркетингу можна відзначити такі: 

− пряма взаємодія з цільовою аудиторією і можливість впливу на їх думку; 
− цільова аудиторія сприймає повідомлення як достовірне, як пораду, а не 

рекламу; 

− досить невисока вартість просування товару або послуги; 
− тривала ефективність від проведеної кампанії; 

− протягом кількох годин можна організувати кампанію з просування, яка 

охопить величезну кількість людей [3]. 

Але звісно поряд із перевагами, прихований маркетинг має і свої 

недоліки, які найчастіше проявляються в ризиках. Ці ризики можуть виникати 

здебільшого через непрофесіоналізм, неграмотність та неакуратність роботи 

рекламного агента. 

Проаналізувавши можна зробити такий висновок, будь-який споживач 

має бажання отримати максимум інформації про продукт або послугу, яку він 

хоче купити і у нього завжди виникають додаткові  питання, на які він хотів би 

отримати відповіді. Замість того, щоб пропонувати споживачеві рекламу 
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продукту, прихований маркетинг відповідає на питання потенційного покупця. 

Важлива особливість прихованого маркетингу це те, що інформації, яку 

споживач отримує з вуст іншого споживача, довіряють значно більше, ніж 

прямій рекламі. Прихований маркетинг річ дуже проста, як і все геніальне, і 

дуже ефективна. Знаючи не тільки теорію, але і те, як це все працює на 

практиці, неважко зважитися на застосування нестандартних методів 

просування задля підвищення іміджу компанії. 
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Проблема поліпшення інвестиційного клімату постійно привертає до себе 

увагу науковців в Україні та за її межами. Одним із важливих питань даної 

проблеми є оцінка фінансових інвестицій, адже завдяки їй інвестори, кредитори 

та інші користувачі забезпечуються достовірною інформацією для прийняття 

управлінських рішень. Як наслідок, необхідне приведення системи 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до міжнародних 

стандартів. Зміни, що відбуваються, обумовлюють розгляд особливостей 

оцінки фінансових інвестицій як за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО), так і за міжнародними (далі — МСБО 

(МСФЗ)). 

Метою даної роботи є дослідження особливостей оцінки фінансових 

інвестицій за П(С)БО та МСБО (МСФЗ).  

В Україні, методологія обліку фінансових інвестицій регламентується 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». На міжнародному рівні питання методичних 

аспектів обліку фінансових інвестицій висвітлені у низці документів:  МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», МСБО 27 «Окрема фінансова звітність», МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання й оцінка», МСФЗ 28 «Інвестиції в 

асоційовані та спільні підприємства», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

подання».  

Відповідно до національних стандартів фінансові інвестиції — активи, які 

утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, 

дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора [1]. 

У міжнародних стандартах конкретного визначення фінансових інвестицій не 

наведено, проте дано визначення фінансового  активу — як будь-якого активу, 

що є: 

а) грошовими коштами; 

б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання; 

в) контрактним правом: отримувати грошові кошти або інший фінансовий 
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актив від іншого суб’єкта господарювання або обмінювати фінансові 

інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно 

сприятливими; 

г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 

здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання та 

який є непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання зобов’язаний 

або може бути зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів 

капіталу; похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або 

можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових 

коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних 

інструментів капіталу [3]. 

Відмінною  рисою є оцінка фінансових інвестицій [1]. За П(С)БО 12, 

первісно фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю.  Після первісної 

оцінки надалі вони відображуються за справедливою або за амортизованою 

собівартістю (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення 

або обліковуються за методом участі в капіталі). За МСФЗ 9 даний актив 

оцінюється за справедливою вартістю. Після первісної оцінки вони, також, 

відображується за справедливою вартістю. Спільною є оцінка фінансових 

інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства та в спільну діяльність, що 

визначається за методом участі в капіталі [2].  

Порівняння окремих видів оцінки фінансових інвестицій наведено у 

табл. 1. 

Отже, оцінка фінансових інвестицій є важливим чинником при 

визначенні інвестиційної привабливості підприємства. Спільні для всіх країн 

види оцінки фінансових інвестицій забезпечують зрозумілість інформації і її 

прозорість. Тому на сучасному етапі розвитку економіки пріоритетним 

завданням для України є максимальне наближення національної нормативно-

правової бази до міжнародних стандартів. Надані рекомендації допоможуть 

країні інтегруватись у міжнародний економічний простір та сприятимуть 

підвищенню довіри інвесторів. 

 Таблиця 1 

Порівняльна характеристика оцінок фінансових інвестицій 
 

Порівняльна 

ознака 

П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції» 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 

підприємства» 

Первісна 

оцінка 

Фінансові інвестиції первісно 

оцінюються та 

відображаються у 

бухгалтерському обліку за 

собівартістю. Собівартість 

фінансової інвестиції 

складається з ціни її 

придбання, комісійних 

винагород, мита, податків,  

Під час первісного визнання 

фінансового активу або фінансового 

зобов’язання суб’єкт господарювання 

оцінює їх за їхньою справедливою 

вартістю плюс або мінус, у випадку 

фінансового активу або фінансового 

зобов’язання, що оцінюється не за 

справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки 
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продовження табл. 1 

Порівняльна 

ознака 

П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції» 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 

підприємства» 

 зборів, обов’язкових платежів 

та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з 

придбанням фінансової 

інвестиції. 

у прибутку або збитку, витрати на 

операцію, які прямо відносяться до 

придбання або випуску фінансового 

активу чи фінансового зобов’язання. 

Оцінка 

фінансових 

інвестицій на 

дату балансу 

Відображаються за 

справедливою вартістю (крім 

інвестицій, що утримуються 

підприємством до їх 

погашення або обліковуються 

за методом участі в капіталі);  

 фінансові інвестиції, що 

утримуються підприємством 

до їх погашення, 

відображаються за 

амортизованою собівартістю 

фінансових інвестицій. 

Фінансові інвестицій в 

асоційовані та дочірні 

підприємства та в спільну 

діяльність зі створенням 

юридичної особи 

відображаються за вартістю, 

що визначена за методом 

участі в капіталі. 

Після первісного визнання суб’єкт 

господарювання оцінює фінансовий 

актив відповідно до параграфів 4.1.1 — 

4.1.5 за справедливою вартістю, або 

амортизованою собівартістю 

(параграфи 9 та КЗ5 — КЗ8 МСБО 39). 

Визначаючи справедливу вартість 

фінансового активу чи фінансового 

зобов’язання для цілей застосування 

цього МСФЗ, МСБО 32, МСБО 39 та 

МСФЗ 7, суб’єкт господарювання 

застосовує параграфи Б5.4.1 - Б5.4.17.  

Оцінка за амортизованою собівартістю 

— не використовується. 

Інвестицію в асоційоване підприємство 

слід обліковувати із застосуванням 

методу участі в капіталі. 
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В умовах ринкової трансформації економіки ефективне управління 

підприємством неможливе без якісного аналізу витрат господарської 

діяльності. Управління витратами є однією зі складових механізму управління 

суб’єктом господарювання, вона включає облік, планування і нормування 

витрат, контроль норм і планових завдань, детальний аналіз причин змін витрат 

і собівартості продукції, у тому числі і порівняльний аналіз питомих витрат 

однотипних підрозділів на виконання однакових робіт, пошук і мобілізацію 

організаційних, технічних і технологічних резервів зниження собівартості 

робіт, стимулювання економії витрат. Комплексність підходу в розробці 

механізму управління витратами є найважливішою умовою ефективності його 

функціонування. 

У процесі діяльності  підприємства виникають  різні витрати. 

Методологічні засади формування інформації про витрати підприємства в 

бухгалтерському обліку та її розкриття у фінансовій звітності визначає 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [1], згідно якого 

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. 

За характером виникнення і функціональним витрати поділяють на 

операційні, фінансові та інвестиційні. Інформаційною базою аналізу витрат є 

дані бухгалтерського обліку та звітності. Аналіз витрат здійснюється у три 

етапи: 1) горизонтальний і вертикальний аналіз або оцінка абсолютної зміни 

витрат у порівнянні з планом, з даними минулого року та оцінка зміни 

структури витрат; 2) факторний аналіз витрат і собівартості; 3) оцінка 

ефективності використання витрат і розробка заходів щодо їх зниження. Слід 

зазначити, що горизонтальний і вертикальний аналіз зміни витрат у порівнянні 

з базисним і плановим періодами як в абсолютних, так і у відносних величинах, 

надає необхідну інформацію для управління витратами, але не дає можливості 

оцінити ефективність їх використання. Оцінити правильність використання 

ресурсів можна тільки на основі факторного аналізу витрат і узагальнення його 

результатів.  

Найважливішим напрямом аналізу витрат є вивчення їх структури та 

динаміки як на рівні всього підприємства, так і на рівні окремих центрів 
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відповідальності. Як правило, аналіз структури та динаміки витрат здійснюють 

за двома напрямами: за елементами та статтями витрат. Аналіз структури за 

елементами витрат може здійснюватись як по підприємству загалом, так і за 

окремими центрами відповідальності та по окремих видах продукції. Аналіз 

структури дає загальне уявлення про значущість окремих елементів та статей 

витрат, дозволяє визначити ресурсомісткість (матеріало-, трудо-, фондо-, 

енергомісткість) окремих видів продукції, сегменти особливої уваги 

менеджерів та нераціональні напрями витрачання ресурсів. Аналіз динаміки 

здійснюється з метою вивчення загальних тенденцій таких показників як 

абсолютний розмір витрат; собівартість реалізованої продукції; адміністративні 

витрати, витрати на збут; інші операційні витрати; собівартість окремих видів 

продукції. Аналіз динаміки загальних витрат та окремих її елементів необхідно 

порівнювати з тенденціями щодо показників доходу, темпів інфляції, динаміки 

масштабів діяльності підприємства. Поєднання аналізу структури та динаміки 

дозволяє комплексно підійти до дослідження витрат і знайти слабкі та сильні 

сторони діяльності підприємства стосовно управління витратами.  

Одним з найважливіших показників діяльності підприємства є 

собівартість, вона показує, у що саме обходиться підприємству виробництво 

відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є в 

конкретних природо-економічних умовах господарювання. Собівартість дає 

можливість аналізувати економічний стан підприємства і виявляти резерви 

підвищення ефективності виробництва, від собівартості залежить і прибуток 

підприємства. З її зниженням зростає окупність витрат і створюються 

сприятливі умови для прискорення темпів розширеного відтворення та 

підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Все це підвищує вимоги 

до аналізу витрат, завданням якого є оцінка тенденцій зміни собівартості 

продукції, виявлення причин, особливо внутрішніх, що зумовлюють її 

підвищення, розробка заходів, реалізація яких забезпечила б оптимізацію рівня 

собівартості. Слід зазначити, що в основі методики аналізу витрат на 

виробництво продукції лежить їх розподіл за ознакою залежності від обсягу 

виробництва. Вважається, що зміна обсягів виробництва викликає відповідну 

зміну залежних від обсягу змінних витрат. Цей же фактор позначається і на 

рівні собівартості продукції: зі збільшенням обсягу виробництва знижується 

собівартість продукції, обчислена в частині умовно-постійних витрат, і 

навпаки.  

Собівартість як показник використовують для: оцінки рівня 

господарювання підприємства (за видами та об’єктами діяльності) та його 

структурних підрозділів; контролю за ефективністю витрачання природних, 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; визначення економічної 

ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності, впровадження заходів 

щодо забезпечення більш ефективного технологічного процесу 

господарювання; розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і 

послуги); визначення економічної доцільності та вигідності здійснення 

підприємницької діяльності за різними об’єктами господарювання [3]. 
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Причинами перевитрат за окремими статтями можуть бути: оплата праці 

(норма виробітку, тарифні ставки, помилки при нарахуванні заробітної плати); 

засоби для захисту продукції (дотримання норм зберігання продукції);  роботи і 

послуги (транспортні втрати, електропостачання, теплопостачання тощо); 

витрати управління залежать від розміру їх на 1 грн; утримання основних 

засобів (витрати на пальне, амортизаційні відрахування). 

Рівень собівартості продукції залежить від двох комплексних факторів — 

обсягу продукції і витрат на її виробництво. При виявленні впливу головних 

факторів на собівартість продукції враховують їх різносторонній характер, 

зокрема, витрати на одиницю продукції як якісного фактору впливають прямо 

пропорційно, а обсягу продукції як кількісного — обернено пропорційно. Серед 

факторів, що зумовлюють зниження собівартості продукції особливе значення 

мають: 

—  впровадження інноваційних і передових технологій виробництва; 

—  послідовна інтенсифікація виробництва; 

—  впровадження у виробництво якісних матеріалів, дотримання всіх 

вимог виробництва; 

—  удосконалення галузевої структури підприємств з орієнтацією на 

вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, 

що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження 

досягнень науки, техніки, передової практики. 

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення 

продуктивності праці на основі комплексної механізації та автоматизації 

виробництва. Значні резерви зниження собівартості криються в 

суворому дотриманні режиму економії при використанні матеріально-грошових 

засобів у процесі виробництва продукції. 

 Контроль за економним використанням оборотних активів, недопущення 

втрат матеріальних цінностей та втрат при транспортуванні, раціональне 

використання матеріалів значно знижує собівартість одиниці продукції. Крім 

того, істотне зниження собівартості продукції досягається 

завдяки вдосконаленню системи управління виробництвом і впровадженню 

наукової організації праці. Ці заходи забезпечують зменшення накладних 

витрат, а отже, і зниження собівартості продукції. Також важливу роль 

відіграють соціально-економічні фактори, підвищення кваліфікації кадрів, 

матеріальна зацікавленість працівників у результатах своєї праці, широке 

використання моральних стимулів. 

Таким чином, аналіз витрат та ефективності виробництва продукції є 

надійним інструментом для економічного обґрунтування управлінських рішень. 

Якісний моніторинг рівня витрат забезпечить ефективне управління витратами 

та покращить фінансові результати діяльності підприємства. 
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У процесі господарської діяльності підприємства вступають у 

взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання щодо придбання 

товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення їх 

безперервного функціонування. Основними наслідками проведення 

господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи 

кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та 

підрядниками [1]. 

Негативні явища в українській економіці (зокрема, її тінізація) значно 

погіршують розрахункову дисципліну суб’єктів господарювання та створюють 

проблеми платежів. Економісти вважають, що тінізація економіки України 

набула тотального характеру й оцінюється окремими експертами та 

дослідниками в обсязі 60 % ВВП. Більшість експертів вважає, що 25—50 % 

обороту приватних підприємств не відображені в документах бухгалтерського 

обліку (тіньовий оборот). На їх думку, рівень тінізації залежить від того, що це 

за підприємство, — хто за ним стоїть. У більшості малих підприємств — тінь 

сягає 80—90 %. 

У таких умовах господарювання на перший план підприємства висувають 

задоволення власних потреб і порушують виконання фінансових зобов’язань 

перед партнерами. Такі явища негативно відображаються на розвитку 

економіки України та потребують пошуку шляхів для їх усунення. 

Проблеми організації, аналізу, контролю та оптимізації обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також їх правдивого 

відображення у фінансовій звітності висвітлено у працях багатьох науковців не 

тільки з облікової, а і з правової точок зору. Серед вітчизняних вчених 

проблемні аспекти стосовно обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками досліджували Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. В. Власюк, 

С. Ф. Голов, О. Є. Гудзь, В. М. Добровський, М. Ф. Огійчук, О. М. Петрук, 

Л. К. Сук, П. Я. Хомин, Е. Ф. Югас, Н. Л. Правдюк, Л. В. Гуцаленко, 

О. А. Подолянчук, Н. Г. Здирко, І. М. Лепетан та інші. Дослідження 

проблематики обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

знаходить своє відображення і в працях зарубіжних вчених, таких як 

Л. А. Бернстайн, М. Ф. Ван Бред, Е. С. Хендріксен та інших. В них розглянуто 
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наукові підходи до регулювання, підтримання оптимальної частки поточних 

зобов’язань за товари, роботи, послуги у фінансовій звітності, обґрунтовано їх 

вплив на фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. 

Проблемам аналізу розрахунків присвячено праці багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Серед них В. В. Смачило, О. В. Олійник, Г. В. Савицька, 

В. К. Савчук, М. І. Коваль, Т. О. Мулик та інші. Проте і надалі залишаються 

питання, що потребують подальшого дослідження: визначення економічної 

сутності зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, порядок їх 

відображення в обліку й звітності, яка, в свою чергу, повинна забезпечувати 

беззаперечну якість та прозорість даної інформації тощо. Багато теоретичних 

положень, які стосуються трактування розрахунків, заборгованості та 

зобов’язань є дискусійними, а їхня організація, оцінка та методика обліку 

потребують удосконалення [2]. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками виникають внаслідок 

договірних відносин, що опосередковують процес придбання, відповідно 

детального аналізу потребує цей процес. Поняття — придбання значно ширше 

понять — заготівля, — постачання, оскільки для створення запасів цінностей 

підприємство має їх придбати. На підприємстві здійснюються операції з 

постачання, які забезпечують діяльність оборотними засобами, необхідними 

для досягнення основної мети створення підприємства — одержання прибутку. 

Досить часто під процесом постачання розуміють поставку та заготівлю 

цінностей. Відповідно — поставка означає передачу одним суб’єктом 

економічних відносин іншому на певних умовах товарно-матеріальних 

цінностей. Постачання розглядається як процес передачі товарів одним 

суб’єктом господарювання іншому. Терміни — поставка та — постачання 

вживаються переважно як синоніми. Поняття — процес постачання доцільно 

вживати, коли йдеться про підприємство-постачальника, який організовує цей 

процес і задовольняє потреби споживача. Під постачанням слід розуміти 

динамічний процес руху цінностей від однієї сторони іншій, — поставка 

відображає статику і стосується моменту часу, у який відбувається передача 

цінностей. Термін — заготівля можна розглядати як процес, що полягає в 

забезпеченні безперервності діяльності суб’єкта господарювання через 

акумулювання засобів виробництва на складах. 

Підприємство самостійно досліджує фактори зовнішнього середовища, 

наявні на ринку ресурси, знаходить постачальників. Для того, щоб здійснювати 

будь-яку діяльність, суб’єкт господарювання, насамперед, має здійснити ряд 

активних дій щодо налагодження зв’язків із зовнішнім середовищем із приводу 

руху цінностей — як надходження, так і їх вибуття. Налагодження таких 

зв’язків та їх надійне функціонування забезпечують підприємству успішну та 

прибуткову діяльність [3]. 

Оскільки процес заготівлі передбачає формування запасів на майбутнє, 

він пов’язаний із нагромадженням активів. Разом із цим щодо необоротних 

засобів вживання такого терміна є недоцільним, оскільки виробниче 

підприємство не утримує, наприклад, основні засоби на складах із метою їх 

експлуатації через декілька років. Відповідно поняття заготівлі стосується 
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оборотних активів — запасів, наявність яких має забезпечувати безперервність 

виробничого процесу. 

Суб’єкт господарювання отримує необхідні засоби в результаті їх 

придбання чи обміну, що створює процес руху ресурсів. Звідси, придбання 

можна визначити як процес руху цінностей від підприємства-продавця до 

підприємства-покупця, що виконання договірних умов і задоволення потреб 

сторін економічних відносин. Основне завдання процесу постачання полягає в 

забезпеченні потреб виробничого процесу в ресурсах — сировині, матеріалах, 

паливі, тарі, запасних частинах, малоцінних і швидкозношуваних предметах 

тощо. 

Таким чином, процес постачання предметів праці є важливою 

передумовою здійснення основної діяльності підприємства. Цей процес має 

відбуватися безперервно й рівномірно, оскільки надлишок або нестача 

цінностей негативно впливає на кінцевий результат господарської діяльності [4, 

с. 408]. 

Отже, дослідження теоретичних аспектів організації обліку і аналізу 

розрахунків з постачальниками і підрядниками дозволяє зробити висновки, що 

вони виникають внаслідок договірних відносин, що опосередковують процес 

придбання. Досить часто під процесом постачання розуміють поставку та 

заготівлю цінностей. Вони здійснюються як в готівковій, так і безготівковій 

формах; відносяться до поточних зобов’язань підприємства і оцінюються за 

сумою погашення, у розмірі недисконтованої суми грошових коштів або їх 

еквівалентів, що буде сплачена. Порядок і форми розрахунків між 

постачальниками та підрядниками визначаються в господарських договорах 

(безготівкова, готівкова, бартер, закупівля у кредит чи з передоплатою). 

Розрахунки є важливою основою виконання зобов’язань, основною формою 

реалізації товарно-грошових відносин. 
Список використаних джерел: 

1. Беккер Т. В. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками / Т. В. Беккер 

// Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку науковопрактична 

заочна конференція. — 2012. — Т. 1. — С. 8—9. 

2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павлонська, 

Н. М. Питуляк, Н. Ю. Невмержицька. — Київ : КНЕУ, 2007. — 592 с. 

3. Бондаренко О. М. Проблеми формування облікової політики. Напрями її удосконалення 

[Електронний ресурс] / О. М. Бондаренко, М. П. Білан // Проблеми підвищення 
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Різноманітність основних галузей сільського господарства зумовлюють 

поділ біологічних активів (далі БА)  на окремі групи за певними ознаками. У 

зв’язку з цим виникає потреба у класифікації БА для обліково-аналітичного 

забезпечення управління ними. 

Питанням класифікації біологічних активів займалися такі вчені-

економісти, як : Остапчук О. В., Кузьмович П. М., Клименко О. П., 

Семенов О. О. та інші. Класифікаційні ознаки, які виділили деякі з зазначених 

вище науковців відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Ознаки класифікації біологічних активів у працях учених-економістів 

Автор (джерело) Класифікаційна ознака 

Остапчук О. В. Класифікація біологічних 

активів як об’єктів обліку сількогоспо-

дарської діяльності [2] 

За ступенем досягнення біологічним активом 

плодоносного стану на момент звітування, або 

здатність приносити економічні виголи на 

дату балансу; за методикою оцінки БА 

Кузьмович П. М. Поняття біологічних 

активів та їх класифікація [3] 

В залежності від можливості/не можливості 

багаторазового одержання 

сільськогосподарської продукції або 

додаткових БА; за галузями 

Положення (стандарт) бухалтерського 

обліку 30 [1] 

За періодом участі БА у господарському 

обороті підприємства; за видом господарської 

діяльності, в якій використовуються БА  

 

Класифікація біологічних активів дає можливість сільськогосподарським 

підприємствам правильно організовувати  синтетичний і аналітичний облік, без 

додаткових вибірок формувати інформацію для цілей контролю і аналізу. 

Класифікацію біологічних активів за певними ознаками подано у таблиці 

(табл. 2). 

Так, як біологічні активи є відносно новим поняттям для бухгалтерського 

обліку в Україні, їх класифікації недостатньо для цілей аналізу господарської 

діяльності підприємств та розкриття інформації про наявність та рух  

біологічних активів у сільському господарстві. 
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Таблиця 2 

Класифікація біологічних активів у дослідженнях науковців 

Класифікаційна ознака Класифікація біологічних активів 

За періодом участі БА у господарському 

обороті підприємства 

Поточні БА та довгострокові БА 

За видом господарської діяльності, в якій 

використовуються БА 

Сільськогосподарські біологічні активи та інші 

біологічні активи, не пов’язані з сільсько-

господарською діяльністю 

За галуззями  Біологічні активи рослинництва та біологічні 

активи тваринництва 

В залежності від 

можливості/неможливості 

багаторазового одержання 

сільськогосподарської продукції або 

додаткових БА 

Споживчі біологічні активи та біологічні 

активи-носії 

За ступенем досягнення біологічним 

активом плодоносного стану на момент 

звітування, або здатність приносити 

економічні виголи на дату балансу 

Зрілі та незрілі БА 

За методикою оцінки біологічних активів Оцінка за справедливою вартостю та оцінка за 

первісною вартістю БА (якщо це довгострокові 

біологічні активи) або собівартістю (якщо це 

поточні біологічні активи) 

 

Тому для розрахунку показників ефективності використання БА 

необхідним є розширення їх класифікації (продуктивні, непродуктивні) з метою 

раціоналізації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 
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У сучасних економічних умовах, коли зростає мінливість ринкового 

середовища, скорочується розмір активів і знижується їх ліквідність, більшість 

підприємств мають досить складне фінансове становище. Негативний вплив 

зовнішніх факторів на діяльність суб’єктів господарювання відбувається через 

відсутність у них відповідного рівня фінансової стійкості та стабільності. Саме 

тому підприємства мають приділити достатню увагу діагностиці фінансової 

стабільності з метою її забезпечення та подальшого збереження на достатньому 

рівні.  

Питання діагностики фінансової стабільності висвітлено в працях 

багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, на думку Курочкіна Д. В., фінансова 

стабільність є частиною фінансової стійкості підприємства, баланс фінансових 

потоків, наявність коштів, які дозволяють підприємству зберігати свою 

активність в нестабільних умовах внутрішнього і зовнішнього середовища, 

наявність кредитів на мінімальному рівні ризику для власників [1].  

Згідно з Костенко Т. Д. та Підгорою Є. О., фінансова стабільність 

підприємства — це його надійно-гарантована платоспроможність як у 

звичайних умовах господарювання, так і в умовах випадкових змін на ринку 

[2]. 

Проценко Я. В. у своїй статті показує фінансову стабільність як такий 

фінансовий стан суб’єкта господарювання, який дає йому можливість 

одночасно виконувати кілька важливих функцій, насамперед ефективно й 

неперервно здійснювати формування, розподіл, використання фінансових 

ресурсів і поповнення резервів, а також із прийнятною точністю виявляти й 

оцінювати ймовірні фінансові ризики, шоки для підприємства та достатньо 

оперативно зменшувати або ліквідовувати прояви фінансових дисбалансів [3]. 

Узагальнивши наявні підходи, можна визначити фінансову стабільність 

як здатність суб’єкта господарювання протистояти зовнішнім загрозам, 

продовжуючи при цьому ефективно функціонувати та безперебійно 

фінансувати свою діяльність.  

Діагностика фінансової стабільності включає в себе оцінку фінансового 

стану, який характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, 

необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх 

розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами 

підприємства з іншими юридичними та фізичними особами, а також його 

платоспроможністю та фінансовою стійкістю. 
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Етапи здійснення діагностики та забезпечення фінансової стабільності 

підприємства наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Етапи здійснення діагностики та забезпечення 

фінансової стабільності підприємства [4] 

 

1. Основними методичними підходами, які можуть бути використані 

під час діагностики фінансової стабільності є: агрегатний, коефіцієнтний та 

інтегральний підходи. 

1) Агрегатний підхід ґрунтується на визначенні типу фінансової 

стабільності на основі агрегатів. При використанні даного підходу виділяють 

чотири типи фінансової стабільності підприємства: абсолютна та нормальна 

стабільність фінансового стану, нестійкий та кризовий фінансовий стан. 

Етап 1. Вибір методичного підходу до діагностики фінансової стабільності 

Етап 2. Організація збору інформації, створення інформаційної бази діагностики 

Вивчення внутрішньої інформації Моніторинг зовнішньої інформації 

Етап 3. Аналіз фінансового стану підприємства 

Етап 4. Співставлення розрахованих показників з нормативними значеннями 

Етап 5. Встановлення рівня фінансової стійкості та типу фінансової стабільності 

Визначення причин, які зумовили 

відхилення 

Етап 6. Оцінка зовнішнього середовища 
    

Етап 7. Планування, прогнозування та стратегія 

Етап 8. Пошук оптимальних шляхів підвищення рівня фінансової стійкості 

Етап 9. Прийняття управлінських рішень щодо забезпечення фінансової стабільності 

Аналіз динаміки показників Аналіз структури показників 

Адаптація планів у часі та просторі Розробка пріоритетних напрямків 

діяльності 

Виявлення резервів 
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2) Коефіцієнтний підхід заснований на розрахунку відносних 

показників (система коефіцієнтів, що характеризують рівень фінансової 

стійкості). 

3) Інтегральний підхід передбачає використання економіко-

математичних моделей, які були спеціально розроблені для отримання 

узагальнюючого висновку. До методів діагностики також відносять 

математичні (розрахунок цифрових значень показників, які в подальшому 

використовуються для заключного висновку) та графічні (побудова «поля 

оцінювання», його поділ на певні зони) методи, які можна використовувати як 

допоміжні інструменти [4]. 

2. Другий етап передбачає збір інформації та створення інформаційної 

бази для проведення діагностики. Для діагностики використовують зовнішню 

та внутрішню інформацію. До зовнішньої інформації відноситься: відкрита 

інформація офіційних джерел та засобів масової інформації, звітів, реклами, 

інтернету, інформація національних та міжнародних інформаційних служб. 

Внутрішня інформаційна база створюється на підставі фінансової, 

статистичної, бухгалтерської та податкової звітності, а також матеріалів ревізій 

та внутрішнього аудиту, наказів та розпоряджень керівного складу, доповідних 

та пояснювальних записок, програм, планів та проектів розвитку підприємства 

[4]. 

3. Аналіз фінансового стану передбачає розрахунок аналітичних 

коефіцієнтів з метою оцінки різних сторін діяльності підприємства. Фінансовий 

стан характеризується показниками: 

1) майнового стану: розраховуються абсолютні та відносні зміни 

статей балансу за певний період, які дають змогу прослідкувати тенденції в  

динаміці активів та окреслити їх структуру, а також оцінити виробничий 

потенціал підприємства; 

2) ліквідності та платоспроможності — свідчать про наявність або 

відсутність у підприємства грошових коштів, достатніх для розрахунку за 

своїми зобов’язаннями;  

3) фінансової стійкості, що визначають здатність підприємства за 

рахунок наявних фінансових ресурсів виконувати свої зобов’язання, 

забезпечувати безперебійну діяльність та створювати умови для розширеного 

відтворення; 

4) ділової активності — показують ступінь виконання плану певних 

узагальнюючих показників, є індикаторами ефективності використання 

ресурсів; 

5) рентабельності: відносні показники, які вказують на рівень 

прибутковості; більшою мірою, аніж прибуток, характеризують кінцеві 

результати діяльності підприємства, дають можливість зіставити ефективність 

роботи різних підприємств, прибутковість різних видів продукції. 

4. Четвертий етап  передбачає співставлення розрахованих показників 

з певною базою (нормативними значеннями). У результаті співставлення та 

порівняння  розрахованих показників з нормативами встановлюються 
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відхилення факту від плану та визначається рівень прийнятності виявлених 

відхилень. 

5. П’ятий етап — встановлення рівня фінансової стійкості та типу 

фінансової стабільності. Визначення причин, які зумовили недостатній рівень 

фінансової стабільності, або ж виявлення резервів у разі абсолютної 

стабільності фінансового стану.   

6. На шостому етапі здійснюється оцінка зовнішнього середовища, до 

факторів якого відносяться: ринки, їх ємність, попит; споживачі, їх уподобання, 

мотиви закупок; конкуренція; канали збуту продукції; постачальники; 

транспорт; банки; реклама. Ці фактори слід розглядати як стратегічні і 

враховувати при розробці ринкової стратегії підприємства.  

7. Сьомий етап  передбачає розробку стратегії щодо фінансового 

забезпечення фінансової стабільності підприємства. За результатами аналізу 

фінансового стану формуються плани та прогнози, розробляється стратегія дій 

та заходів на макро- і мікрорівнях, здійснюється розробка пріоритетних 

напрямків діяльності.  

8. На восьмому етапі здійснюється пошук оптимальних шляхів 

підвищення рівня фінансової стійкості. Вони повинні передбачати 

раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел їх 

фінансування; забезпечення своєчасного оновлення основних засобів і високу 

ефективність їх використання; забезпечення необхідного рівня 

самофінансування виробничого розвитку за рахунок прибутку; забезпечення 

найефективніших умов і форм залучення позикових коштів у відповідності з 

потребами підприємства. 

9. На останньому етапі формується загальний висновок, в якому 

узагальнюються результати діагностики і на підставі якого приймаються 

управлінські рішення щодо подальшого забезпечення фінансової стабільності.  

Застосування розробленого алгоритму діагностики під час розробки 

стратегії щодо забезпечення фінансової стабільності сприятиме постійному 

підтриманню її на належному рівні, а також істотно підвищить точність 

прогнозування та знизить ризикованість фінансового планування на 

підприємствах.  
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На cьогоднi фiнанcове cтановище багатьох пiдприємcтв в Українi є 

незадовiльним. Одним iз шляхiв його вдоcконалення є оптимiзацiя грошових 

потокiв через баланc i узгодженicть мiж окремими типами, доcягненнями 

зроcтання чиcтого грошового потоку, що пiдвищить платоcпроможнicть, 

фiнанcову cтiйкicть та можливоcтi для cамофiнанcування пiдприємcтв. 

Оптимiзацiя грошових потокiв розглядаєтьcя з точки зору чаcової cинхронiзацiї 

та баланcу в обcязi, перед яким здiйcнюєтьcя вирiвнювання грошових потокiв, 

макcимiзацiя чиcтого грошового потоку або забезпечення його цiльового 

значення. Доведено, що бiльшicть моделей оптимiзацiї базуютьcя на визначеннi 

мiнiмальної межi, але не враховуєтьcя фактичний рiвень платоcпроможноcтi 

пiдприємcтва, об’єктивна вiдcутнicть коштiв та пов’язанi з цим обcтавини. 

Бiльш того, чиcтий грошовий потiк безпоcередньо впливає на залишки 

грошових коштiв, а не окремо на cуму виручки або витрат. Тому оптимiзацiя 

грошових потокiв повинна базуватиcя на взаємопов’язаних критерiях. 

Поняття «грошовий потiк» вiдноcитьcя до американcької бізнес-

термiнологiї, яка в англiйcькiй мовi звучить як «cash flow», а означає cуму 

готiвки, якою можна вiльно розпоряджатиcя. У вiтчизнянiй практицi бiльш 

широкого  поширення набуває поняття «чиcтий грошовий потiк» - рiзниця мiж 

надходженнями i витратами [1]. 

Враховуючи cучаcнi пiдходи до оптимiзацiї грошових потокiв та 

оcобливоcтi cиcтемного пiдходу, визначаютьcя ключовi облаcтi:  

1) оптимiзацiя баланcу грошових коштiв;  

2) визначення цiльового значення чиcтого грошового потоку;  

3) баланc грошових потокiв за видами дiяльноcтi;  

4) макcимiзацiя чиcтого грошового потоку вiд операцiйної дiяльноcтi.  

Таким чином, оптимiзацiї грошових потокiв пiдприємcтва  ґрунтуєтьcя на 

поєднаннi динамiчних пiдходiв, якi передбачають формування оптимального 

баланcу грошових активiв для пiдтримки адекватної платоcпроможноcтi за 

рахунок влаcних коштiв, враховуючи операцiйнi ризики. Причому в динамiцi 

визначаєтьcя необхiдний обcяг чиcтого грошового потоку, доcягнення якого 

cприяє оптимальному рiвню доcтупноcтi наявних коштiв, баланcування 

грошових потокiв за видами дiяльноcтi з урахуванням необхiдноcтi генерувати 

грошовi потоки вiд iнвеcтицiйної дiяльноcтi для вiдновлення необоротних 

активiв. 
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Оcновним критерiєм оптимiзацiї грошових потокiв є макcимiзацiя 

чиcтого грошового потоку вiд операцiйної дiяльноcтi, що має забезпечити 

розвиток i розширення пiдприємcтва на оcновi cамофiнанcування, завдяки 

зроcтанню дiлової активноcтi, що генерує найбiльшу операцiйну мережу  

грошового  потоку, оcкiльки залучення позикових коштiв вимагає додаткових 

витрат на оплату вiдcоткiв, а реалiзацiя необоротних активiв може зменшити 

надходження грошових коштiв.  

Вiдомi рiзнi пiдходи до визначення оптимального баланcу монетарних  

активiв, cеред яких найбiльш поширеними є моделi Баумоля i Мiллера-Орра [2], 

але їх заcтоcування на практицi уcкладнює недоcтатнiй розвиток фондового 

ринку, неприпуcтимicть вiдcутноcтi баланcу (нуль), диcбаланc i не 

cинхроннicть грошових потокiв за типом i чаcом розподiлу, поганою 

платоcпроможнicтю, ризиками, непередбачуваними витратами, а тому не 

можуть бути ефективними для вiтчизняних пiдприємcтв у cучаcних умовах. 

Для формування грошових потокiв пiдприємcтв, при розрахунку 

оптимального баланcу грошових активiв, необхiдно викориcтовувати три 

cкладовi: 

- поточний запаc коштiв, розмiр яких вcтановлюєтьcя вiдповiдно до 

необхiдного рiвня платоcпроможноcтi;  

- cтраховий запаc грошових коштiв, розмiр якого визначаєтьcя на 

пiдcтавi даних про перiоди та cуми дефiциту i надлишку грошових потокiв; 

- компенcацiйний резерв для покриття витрат, пов’язаних з 

непередбаченою cитуацiєю. 

При оптимiзацiї грошових потокiв пiдприємcтва необхiдно виходити з 

того, що оптимальним cпiввiдношенням грошових потокiв є таке 

cпiввiдношення його cкладових, яке доcягає збiльшення надходження коштiв, 

що, по-перше, забезпечує макcимальну cуму чиcтих грошових коштiв, потiк вiд 

операцiйної дiяльноcтi; по-друге, цiльове значення cукупного чиcтого 

грошового потоку для доcягнення необхiдного збiльшення запаcу грошових 

коштiв. Для того, щоб макcимiзувати чиcтий грошовий потiк вiд операцiйної 

дiяльноcтi, необхiдний  розподiл її cкладових на вхiдний  та вихiдний грошовий 

потiк за видами та напрямами дiяльноcтi.  

Cтупiнь деталiзацiї залежить вiд cпецифiки пiдприємcтва та завдань його 

управлiння. Вiдповiдно, доцiльно розробити внутрiшнiй звiт про рух грошових 

коштiв як форму управлiнcької звiтноcтi.  Звiт про рух грошових коштiв 

пiдприємcтв пропонуєтьcя розбити за видами дiяльноcтi, а також на 

пiдприємcтво в цiлому, викориcтовуючи прямий метод щомicяця, з додатковим 

зазначенням графiка iз cукупною cумою з початку року. Icтотним недолiком 

поточного звiту про рух грошових коштiв, який базуєтьcя на мiжнародних 

cтандартах [3], є вiдcутнicть даних про вхiднi та вихiднi грошовi потоки за 

видами дiяльноcтi, що значно обмежує аналiтичнi можливоcтi для потреб 

управлiння. Рiзновиди кожного типу грошових потокiв дозволить визначити 

ефективнicть роботи окремих cтруктурних пiдроздiлiв, не тiльки за 

показниками рентабельноcтi, а й за рiвнем доcягнення чиcтого грошового 

потоку вiд операцiйної дiяльноcтi. Крiм того, вiн надаcть iнформацiю про 



247  

рiвень генерування чиcтого грошового потоку за одиницями оcновних заcобiв, 

визначить найбiльш ефективну cтруктуру влаcноcтi, види та напрями 

дiяльноcтi, центри фiнанcової вiдповiдальноcтi. 

Макcимiзацiя чиcтого грошового потоку вiд операцiйної дiяльноcтi 

доcягаєтьcя не тiльки завдяки ефективному поєднанню компонентiв, їх 

розподiлу за окремими видами, але й шляхом iнвеcтування в розширення i 

розвиток найбiльш прибуткових видiв дiяльноcтi, продукцiї, товарiв, поcлуг, 

причому зроcтання валового потоку грошових коштiв чаcтково збiльшує 

напрямок, що генерує найвищий чиcтий грошовий потiк вiд операцiйної 

дiяльноcтi. Для цього доцiльно розглянути можливicть фiнанcування 

iнвеcтицiйної дiяльноcтi для збiльшення грошового потоку з найвищим рiвнем 

виникнення, що cлужить проявом cиcтемного ефекту [4].  

Для пiдприємcтв проблема необхiдноcтi оновлення та модернiзацiї 

оcновних заcобiв, нематерiальних активiв, фiнанcування iнвеcтицiйних 

можливоcтей є надзвичайно важливою, тому фiнанcування капiтальних 

iнвеcтицiй дiлитьcя на двi cкладовi: 

1) мiнiмальний обcяг iнвеcтицiй (термiновi заходи на плановий перiод), 

який необхiдно порiвняти з розмiром чиcтого грошового потоку вiд операцiйної 

дiяльноcтi для покриття оцiнки потреб з влаcних джерел при точнiй дiяльноcтi, 

якщо не виcтачає коштiв, щоб визначити, яка cума є розумною i може бути 

отримана  шляхом надходжень грошових потокiв вiд iнвеcтицiйної та 

фiнанcової  дiяльноcтi; 

2) додатковий плановий обcяг капiтальних iнвеcтицiй. Запропонований 

пiдхiд до фiнанcування iнвеcтицiйної дiяльноcтi дозволяє диференцiювати 

мiнiмально необхiдний рiвень необхiдних капiтальних вкладень для оновлення 

та модернiзацiї об’єктiв оcновних заcобiв, виходячи з їхньої здатноcтi 

покривати влаcнi кошти, а також розподiляти обcяги додаткових планових 

iнвеcтицiй. Капiтальнi вкладення з урахуванням можливих доходiв вiд продажу 

активiв, кредитоcпроможноcтi та ефективноcтi запозичень [5].  

Таким чином, можна зробити виcновок, що регулювання грошових 

потокiв є невiд’ємним iнcтрументом оптимiзацiї дiяльноcтi пiдприємcтва. В 

умовах неcтабiльної економiки необхiдно враховувати внутрiшнi та зовнiшнi 

чинники для правильної оптимiзацiї грошових потокiв. Перcпективами 

подальших доcлiджень є вдоcконалення облiково-аналiтичного забезпечення 

вiдповiдно до потреб управлiння грошовими потоками в cучаcних економiчних 

умовах. 
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Основні засоби відіграють важливу роль в обліку будь-якого суб’єкта 

господарювання, оскільки вони займають 50 % питомої ваги у структурі активів 

підприємств. Усі основні засоби, окрім земельних угідь, мають строк корисного 

використання, але навіть найвитриваліше обладнання не може працювати 

безперервно. Причому викликано це не стільки «втомою» основних засобів, 

скільки відсутністю нагальної потреби в їхній праці. Іноді основні засоби 

потребують і більш тривалого «спокою», в подальшому обладнання 

обліковують як законсервовані основні засоби. 

Питанням організації обліку законсервованих основних засобів у різні 

часи займалися такі вітчизняні вчені-економісти, як Г. Бикова, Н. Виговська, 

А. Гуменюк, Т. Деркач, А. Дьяков, Ю. Єгорова, І. Зубрицька, О. Калінченко, 

Д. Ковальов, О. Кравчук, Ю. Кузьмінський, В. Марченко, О. Миронова, 

В. Міняйло,О. Пилипенко, А. Ребенко, Ю. Шило, І. Шингур,Н. Яковишина та 

ін. Проте в науково-практичній літературі питання організації обліку 

законсервованих основних засобів не знайшло широкого відображення, тому 

воно є актуальним для подальшого дослідження та проведення науково-

практичних дискусій. 

Консервація основних засобів — це комплекс заходів, спрямованих на 

довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних засобів (ОЗ) 

підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з 

можливістю подальшого відновлення їх функціонування [1]. Ключовим 

моментом для обліку основних засобів,що перебувають на консервації згідно 

даного положення, є те що: 

1) консервація проводиться на строк не більше трьох років; 

2) консервація активів відбувається не у зв’язку з їхньою несправністю, а 

у зв’язку з відсутністю потреби в них [1]. 

Облік консервації основних засобів потребує дотримання принципу 

бухгалтерського обліку — обачності. Оскільки, фактично, у господарській 
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діяльності підприємства основні засоби не використовуються, то без їх 

консервації мало б місце в обліку завищення собівартості, за рахунок 

неправильного відображення понесених витрат для виробництва виробленої 

продукції.  

На період консервації об’єкта ОЗ на нього припиняють нараховувати 

амортизацію. Відбувається це починаючи з місяця, наступного за місяцем, у 

якому об’єкт ОЗ перевели на консервацію. Відповідно відновлюють 

амортизацію після розконсервації аналогічним чином — починаючи з місяця, 

наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію [2]. 

Як правило,основні засоби — це зазвичай коштовні і доволі об’ємні 

активи. А тому їх консервація потребує цілого комплексу спеціальних заходів 

(рис. 1 «Порядок дії при консервації основних засобів»). 

 
Утворюється комісія з питань проведення консервації ОЗ 

Головне завдання комісії — підготувати обґрунтовані матеріали щодо того, чи є 

необхідність консервувати ОЗ та тимчасово виводити їх з виробничого процесу .Очолює 

цю комісію керівник або голова виконавчого органу підприємства . Саме ця комісія є 

уповноважена ухвалювати рішення щодо консервації. 

Складається техніко-економічне обґрунтування необхідності консервації ОЗ  

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) — головна підстава для консервації ОЗ. Воно 

складається з:-відомостей про ОЗ (найменування власника, балансова вартість ОЗ); 

-акту технічного стану ОЗ на момент консервації; 

-проекту консервації (включає в себе технологічну документацію, перелік робіт на 

консервацію та пояснювальну записку щодо наслідків консервації об’кат ОЗ. 

Затверджується проект консервації ОЗ 

Після того, як комісія підготувала проект консервації, який включає в себе вищезазначену 

інформацію — такий проект має бути затверджений керівником підприємства. 

Рішення про консервацію ОЗ оформлюється документально 

Рішення про консервацію ОЗ приймається керівником підприємства. Воно оформлюється у 

вигляді Акта про тимчасове виведення основних засобів з виробничого процесу та їх 

консервацію і підписується усіма членами комісії. Однак, на нашу думку, слід видати ще 

один додатковий  наказ керівника про консервацію ОЗ.В ньому слід зробити посилання на 

складене комісією ТЕО і на висновки комісії, оформлені у вигляді вищезазначеного акта. 

Проводяться роботи з консервації ОЗ 

Технологічні процеси, необхідні для консервації ОЗ, визначаються технологічною 

документацією. У будь-якому випадку ці процеси повинні привести ОЗ, що консервують у 

стан, який забезпечить збереження технологічного обладнання, будівель і споруд, а також 

безпеку технічного персоналу і населення, охорону довкілля. 

Об’єкт ОЗ приймається на консервацію 

Це відбувається вже після того, як здійснено передбачені технологічні процеси. Прийняття 

об’єкта ОЗ здійснюється на підставі Акта про прийняття основних засобів на консервацію. 

Такий акт складається «консерваційною» комісією і затверджується керівником 

підприємства. 

Рис. 1. Порядок дії при консервації основних засобів 
 

Джерело: розроблено автором [1]. 

 

Отже, можна зробити висновок, що на законсервовані об’єкти основні 

засоби припиняють нараховувати амортизацію, щоб не збільшувати 
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собівартість виробленої продукції. Поточні витрати на консервацію 

відображаються у складі інших витрат прямо, а капітальні витрати — через 

амортизацію необоротних активів, які формуються з таких витрат. Консервація 

основних засобів проводиться на підставі рішення спеціальної комісії, 

затвердженого наказом керівника підприємства. 
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Однією з особливих форм організації роботи на підприємстві є вахтовий 

метод. Вахтовий метод доцільно застосовувати в тому випадку, якщо трудові 

ресурси використовуються поза місцем розташування підприємства, при 

відсутності можливості щоденного повернення працівників до їх постійного 

місця проживання. Організація робіт вахтовим методом застосовується в тому 

разі, коли виробничі об’єктів розташовані на значній відстані від головного 

підприємства. 

Регламентація порядку роботи вахтовим методом відбувається відповідно 

до Наказу України «Про затвердження Положення про вахтовий метод 

організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до 

сфери управління Державного агентства України з управління зоною 

відчуження» № 275 від 24.07.2017. 

У тому випадку, коли підприємством приймається рішення про 

доцільність, в економічному контексті, застосування вахтового методу роботи, 

видається спеціальний наказ або розпорядження, якими визначаються основні 

умови роботи та порядок її фінансування. Даний документ має бути належним 

чином затверджений та в ньому мають бути чітко ідентифіковані такі основні 

статті: загальні положення; система організації роботи персоналу; облік режиму 

праці та відпочинку; оплата днів в разі тимчасової непрацездатності; соціально 

— побутове забезпечення; порядок організації медичної допомоги; 
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забезпечення надання гарантій та компенсацій, передбачених чинним 

законодавством України. 

Вахтовий метод роботи будується по спеціальному режиму праці: коли 

ведеться підсумований облік робочого часу, а між вахтові вихідні надаються 

працівникам за постійним місцем проживання. Безпосереднє місце здійснення 

трудової діяльності є місцем роботи при вахтовому методі. 

Добір персоналу на роботу вахтовим методом, можливий лише за двох 

обов’язкових умов: 

- особистого погодження працівника; 

- відсутність в робітника медичних противопоказань щодо виконання 

роботи у вахтовому режимі. 

До того ж, слід зазначити,що на роботу таким методом не можуть бути 

прийняті працівники: неповнолітні (до 18 років); вагітні жінки; жінки, які 

мають дітей до 3 років або ж дитину з інвалідністю. 

При прийнятті працівника на роботу, у формі розписки, мають бути 

повідомлені та роз’яснені права і обов’язки, що ознайомлюють його з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та 

внутрішніми наказами щодо регламенту роботи працівників. Також,  

повідомляється про наявні умови праці на робочому місці та небезпечних чи 

шкідливих фактори, які ще не усунуто, і можливі наслідки їх впливу на 

здоров’я, про пільги та компенсації. В тому випадку, коли до роботи вахтовим 

методом буде залучено працівників, які раніше працювали на основному 

підприємстві, то слід в письмовому порядку попередити їх про ці зміни, проте 

не пізніше ніж на 2 місяці після прийняття рішення. При влаштуванні на роботу 

вахтовим методом працівник має підписати трудовий договір, в якому мають 

бути чітко регламентовані права роботодавця, та власне самого працівника. 

При організації праці вахтовим способом, слід в обов’язковому порядку, 

враховувати,той факт, що тривалість вахти не має бути більшою за один місяць. 

Окрім того, в періоді міжвахтового відпочинку працівникам забороняється 

перебувати в вахтових селищах.  

Облік робочого часу встановлюється підсумком за місяць, за квартал чи 

інший, більш тривалий період, але не більше ніж за рік. Обліковий період має 

охоплювати  весь робочий час, час у дорозі від місця розташування 

підприємства або від пункту збору до місця роботи й назад і час відпочинку, що 

припадає на цей календарний проміжок часу. При цьому тривалість робочого 

часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної кількості 

робочих годин, встановлених законодавством. 

Оплата праці вахтовикам проводиться в звичайному порядку, проте з 

незначними відмінностями. Особи, які працюють за вахтовим методом, окрім 

основної заробітної плати, отримують за кожен день перебування на вахті 

надбавку за вахтовий метод роботи, в сумі передбаченій колективним 

договором. Проте, граничний розмір надбавок не може перевищувати суму 

добових, які виплачуються працівникам на службові відрядження. Години 

роботи які перевищують норму облікового часу, установлену на підприємстві, 

називаються понадурочними та оплачуються за по подвійним тарифом. 
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Забезпечення облікового ведення робочого часу та часу на відпочинок 

здійснюється за допомогою табеля робочого часу. Його веде працівник, які має 

в своєму підпорядкуванні певну діяльну роботи, засвідчує табель власним 

підписом та  подає до бухгалтерії кожного місяця. Тривалість щоденної зміни 

не маже бути більшою, ніж 12 годин. Тривалість щоденного відпочинку 

вахтовика становить 14 годин [1]. 

Отже, можна сказати, що робота вахтовим методом має свої певні переваги 

та недоліки. Однією з найголовніших переваг вахтового методу є насамперед 

висока заробітна плата та великий за тривалістю вахтовий відпочинок, до того 

ж для роботи працівнику від підприємства надається житло та харчування. 

Серед недоліків, виділяють важкі, а в деяких випадках, навіть, шкідливі умови 

праці.  
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Розвиток виробництва неможливий без виготовлення 

конкурентоспроможної продукції та її реалізації. Необхідною передумовою 

здійснення виробничого процесу є наявність запасів та їх використання, вони  

забезпечують безперервне виготовлення продукції, а отже, економічну безпеку 

суб’єкта господарювання. Причиною нестабільної і неефективної роботи 

підприємства нерідко стає утворення зайвих виробничих запасів, що 

призводить до вилучення коштів з господарського обороту, в результаті чого 

зменшується віддача від капіталу, знижується ліквідність. В той же час нестача 

запасів може призвести до перебоїв у процесі виробництва і недовантаження 

виробничих потужностей. Життєздатність підприємства залежить від 

своєчасного й адекватного реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища та прийняття відповідних рішень.  
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Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації  

про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені ПСБО 9 «Запаси» [1], 

основна інформація про виробничі запаси акумулюється на синтетичному 

рахунку 20 «Виробничі запаси» відповідно до Плану рахунків [2]. Наявність 

виробничих запасів, що є в розпорядженні підприємства, може бути 

розрахована як станом на певну дату, так і в середньому за минулий і звітний 

періоди.  

У світовій практиці для прогнозування негативних явищ на підприємстві 

підприємства широко використовується дискримінантний аналіз, який дозволяє 

за допомогою математично-статистичних методів визначити залежність між 

результативним показником та факторами, що мають визначальний вплив на 

нього.  

Найвідомішим показником однофакторного дискримінантного аналізу є 

коефіцієнт Бівера, який виявився одним з найбільш статистично надійних 

показників та розраховується як відношення грошового потоку (або суми 

чистого прибутку й нарахованої амортизації) до загальної суми заборгованості 

(або суми довгострокових і поточних зобов’язань) [3, с. 94-96]. 

Перевагою щодо використання даного показника у дискримінантному 

аналізі є простота розрахунків; наявність даних для розрахунку у фінансовій 

звітності підприємства; одновекторність (на відміну від інтегрованих 

показників та можливість прогнозування ризику банкрутства в майбутньому). 

Проста лінійна регресійна модель встановлює лінійну залежність між 

двома змінними, при цьому коефіцієнт Бівера буде залежною змінною (Y), а 

коефіцієнт оборотності запасів, який характеризує ефективність використання 

запасів підприємства, буде розглядатись як незалежна змінна (X).  

У загальному матричному вигляді економетрична модель представляє 

собою залежність: Y=AX+u, де А — матриця параметрів моделі розміром m×n 

(m — кількість незалежних змінних, n — число спостережень); Y — матриця 

значень залежної змінної; Х — матриця незалежних змінних; u — матриця 

випадкової складової.  

Тісноту зв’язку між залежною змінною Y та незалежною змінною X 

оцінюють за допомогою статистичних показників: коефіцієнта детермінації та 

коефіцієнта кореляції. За допомогою цих коефіцієнтів перевіряють 

відповідність побудованої регресійної моделі (теоретичної) фактичним даним. 

Після встановлення тісноти зв’язку між змінними моделі необхідно 

надати характеристику значимості зв’язку, яка в кореляційному аналізі 

найчастіше здійснюється за допомогою F-критерію Фішера.  

Коефіцієнт детермінації показує, якою мірою варіація залежної змінної 

(коефіцієнта Бівера) Y визначається варіацією незалежної змінної (коефіцієнта 

оборотності запасів) X. Тобто дається відповідь на запитання, чи справді зміна 

значення Y лінійно залежить саме від зміни значення Х, а не відбувається під 

впливом різних випадкових факторів. Даний коефіцієнт використовується як 

при лінійному, так і при нелінійному зв’язку між змінними та розраховується за 

формулою: 
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             (1) 

де Yрозр — теоретичні значення залежної змінної на підставі побудованої 

регресійної моделі; Yсер — загальна середня фактичних даних залежної 

змінної; Yфакт — фактичні індивідуальні значення залежної змінної. 

Найпростішим критерієм, який дає кількісну оцінку зв’язку між двома 

показниками, є коефіцієнт кореляції (або індекс кореляції) і розраховується за 

формулою: 

   √   
∑              

  
   

∑             
  

   

    (2) 

Чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, тим тісніший зв’язок між 

незалежною та залежною змінними. Ступінь тісноти їх лінійної залежності 

зростає при наближенні R до ±1. 

Тестування значимості змінної Х, або адекватності моделі проводять за 

критерієм Фішера і визначають, чи справді незалежна Х впливає на значення 

залежної Y. Достовірність моделі оцінюється порівнянням розрахункового та 

табличного значень критерію Фішера. Якщо за своїми значеннями 

розрахункове значення є більшим за табличне, то можна зробити висновок про 

адекватність побудованої моделі та припустити існування лінійного зв’язку. 

Оскільки коефіцієнт кореляції є також вибірковою характеристикою, 

значущість коефіцієнта кореляції також потребує перевірки, яка базується на t-

критерії Ст’юдента: 

   
 √   

√    
      (3) 

де R
2
 — коефіцієнт детермінації моделі; R — коефіцієнт кореляції; n-m — число 

ступенів свободи. 

Якщо абсолютна величина експериментального значення t-статистики 

перевищує табличне, можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції 

достовірний (значущий), а зв’язок між залежною змінною та всіма незалежними 

факторами суттєвий.  

Використовуючи динамічний ряд, що характеризує значення коефіцієнта 

Бівера та розрахованого точкового прогнозу, на основі економіко-математичної 

моделі, будується графік фактичних та прогнозних значень коефіцієнта Бівера. 

Виявлена нефункціональна залежність між коефіцієнтом Бівера та коефіцієнтом 

оборотності запасів дає змогу побудувати економіко-математичну модель з 

використанням методів кореляційно-регресійного аналізу. Якість економіко-

математичної моделі за допомогою відповідних коефіцієнтів дає можливість 

стверджувати про зв’язок між результуючим коефіцієнтом Бівера та 

коефіцієнтом оборотності запасів, що впливає на його формування. 

Визначені прогнозні значення коефіцієнта Бівера з використанням методу 

екстраполяції тренду можуть досягатися у процесі ефективного формування і 

використання запасів на підприємстві. 

Отже, процес створення і використання запасів має прямий вплив на 

формування коефіцієнта Бівера, який визначено як один з показників розвитку 

кризи на підприємстві. Даний процес повинен здійснюватися із урахуванням 
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логістичних підходів, специфіки виробництва, розподілу запасів за категоріями 

споживачів, економічної доцільності й результативності, а також шукати 

резерви, направлені на прискорення оборотності запасів.  

Діагностика внутрішнього середовища підприємства дозволяє виявити 

фактори впливу на значення коефіцієнта Бівера як одного з індикаторів 

фінансової нестійкості підприємства. Економіко-математична модель доводить  

зв’язок між коефіцієнтом Бівера та коефіцієнтом оборотності запасів через  

значення коефіцієнтів детермінації, множинної кореляції та критеріїв Фішера і 

може використовуватись в процесі управління як запасами, так і діяльністю 

підприємства в цілому, а значення коефіцієнта Бівера на прогнозний період 

можуть бути використані для розробки ефективних стратегічних і тактичних 

управлінських рішень. 
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Економічний аналіз відіграє важливу роль в системі управління 

підприємством. Він є дієвим методом, за допомогою якого можливо  виявити 

внутрішні невикористані резерви, та є одним з елементів, які необхідні для 

прийняття раціональних управлінських рішень в сфері підприємництва.  

Результативність економічного аналізу, як і ефективність управління 

підприємством безпосередньо залежить від якості використаного 

інформаційних ресурсів, які розглядають як упорядковану сукупність 

документованих даних і знань, відомостей, інформації, що призначені для 

задоволення інформаційних потреб користувачів та можуть бути використані 

для прийняття рішення. 

У наукових дослідженнях спостерігаються різні підходи до визначення 

сутності інформаційного забезпечення: як інформаційного обслуговування 

управління; як заходів зі створення інформаційного середовища управління; як 
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сукупності дій з надання необхідної для управлінської діяльності інформації в 

зазначене місце на основі певних процедур із заданою періодичністю. 

Різноманітність поглядів авторів свідчить як про складність цього питання, так і 

про відсутність системного підходу до його розв’язання. В загальному, під 

інформаційним забезпеченням розуміють наявність інформації, необхідної для 

управління економічними процесами, що міститься в базах даних 

інформаційних систем [1, с. 260].  

Достовірність зібраної для аналізу інформації впливає на ефективність 

управлінських рішень, які в подальшому впливатимуть на фінансовий стан і 

розвиток підприємства. Економічна інформація є певним переходом між 

господарською діяльністю, тобто місцем її формування та управління, де її 

фіксують, обробляють і використовують для прийняття управлінських рішень.  

При визначенні сутності інформаційного забезпечення економічного 

аналізу слід враховувати основні етапи процесу управління підприємством та 

місце економічного аналізу в ньому. В загальному  існує три етапи процесу 

управління: збирання та опрацювання інформації; безпосередньо аналіз; 

прийняття управлінських рішень [2]. Інформаційне забезпечення економічного 

аналізу включає в себе систему даних і способи їх обробки, що надають змогу 

виявити реальний стан керованого об’єкта, значимість дії факторів, що його 

визначають, а також можливості здійснення необхідних керівних дій.  

Інформаційне забезпечення економічного аналізу супроводжується 

використанням  економічної інформації, яка є одним з наймасовіших видів 

інформації. Сутність економічної інформації полягає у відображенні процесів 

виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ та послуг. Задля 

раціонального прийняття рішень, інформаційне забезпечення економічного 

аналізу повинно відповідати вимогам, які зазначені в Законі України «Про 

інформацію» [3], а саме: 

- точність економічної інформації, що має забезпечувати її 

однозначне сприйняття всіма користувачами; 

- корисність — є основною вимогою до якості інформації, що 

означає можливість використання її для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень; 

- доречність — полягає у здатності інформації впливати на 

прийняття рішень користувачів, допомагаючи їм оцінювати отримані 

результати та прогнозувати майбутні події; 

- своєчасність — означає отримання та подання інформації без 

затримки у чітко встановлені терміни, тобто уміння задовольнити інтереси її 

користувачів у потрібний момент або до певного строку; 

- правдивість — інформація має об’єктивно та в повній мірі 

відображати сутність предмета, який досліджується. 

Ігнорування вище зазначених вимог може призвести до дефіциту 

високоякісної інформації, що у свою чергу, унеможливлює отримання повної 

інформації про предмет, та як наслідок, перешкоджає  прийняттю правильного 

рішення. Слід зазначити, що надмірна кількість інформації теж не є ідеальним 

варіантом, адже потребує більш трудомісткого процесу, що в подальшому може 
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призвести до не досить точних висновків. 

Системний характер інформаційного забезпечення економічного аналізу 

включає в себе три основні структурні елементи (рис. 1) [4]. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурні елементи інформаційного забезпечення аналізу 

 

Джерелами інформації можуть бути: вибіркові дані про зовнішнє 

середовище, вплив яких на результати діяльності підприємства є істотним: 

нормативно-законодавчі акти; результати досліджень і розробок; спеціальні 

джерела інформації; власні дослідження та цільові дослідження спеціалізованих 

організацій; конференції, ярмарки; огляди періодичної літератури; позаоблікові 

й облікові дані щодо внутрішнього стану і процесів, які відбуваються на 

підприємстві.  

Позаоблікові джерела трактують програми, плани, проекти за напрямами 

бізнесу; внутрішні накази й розпорядження керівництва; протоколи зборів 

трудового колективу, засідань правління, комісій; матеріали внутрішнього 

аудиту і ревізійної комісії; патенти, ліцензії. На основі облікових джерел 

складається уніфікована фінансова, статистична та податкова звітність 

підприємства. Управлінська звітність законодавчо не регламентована, і кожне 

підприємство самостійно визначає її обсяг, зміст та формати. У ринковій 

економіці система звітності суб’єкта господарювання стає важливим елементом 

підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

підприємством.  

Звітність підприємства містить дані, достовірність яких є достатньо 

високою і за певних умов (акціонерні товариства, спільні підприємства) 

підтверджена висновком незалежного аудитора. Виконання всіх функцій 

управління підприємством ґрунтується на даних системи звітності, наприклад, 

фінансову звітність використовують для проведення економічного аналізу, 

прогнозування результатів діяльності підприємства, оцінки ризиків, управління 

необоротними й оборотними активами, управління вартістю і структурою 

капіталу. Податкова звітність дає можливість встановити рівень податкового 

навантаження й обґрунтувати раціональну податкову політику підприємства. 

Статистична звітність забезпечує побудову макроекономічних показників, які 

відображають узагальнену характеристику стану і рівня розвитку економіки 

загалом, окремих її галузей і видів економічної діяльності. Крім цього, дані 

Інформаційне забезпечення: 

перелік інформаційних 

одиниць або 

інформаційних 

сукупностей показників чи 

документів, необхідних для 

вирішення завдань аналізу 

 

структура інформації, 

закономірності її 

формування та 

використання (правила 

побудови показників та 

документів, що їх містять) 

 

характеристика руху 

інформації (визначення 

потоків інформації, 

побудова схем 

документообігу та 

інформаційних моделей) 

 



258  

статистичної звітності підприємство використовує для економічного аналізу 

показників інвестицій, інновацій, праці, основних засобів, дебіторської та 

кредиторської заборгованості тощо. Головна мета управлінської звітності 

полягає у забезпеченні керівництва й менеджерів усіх рівнів управління 

необхідними даними для прийняття управлінських рішень, здійснення 

планування, ведення контролю і виміру показників функціонування 

підприємства. Таким чином, кожна форма звітності надає інформацію про різні 

аспекти діяльності підприємства, доповнюючи одна одну. Вони дозволяють 

подивитися на бізнес з різних точок зору і разом з цим формують його цілісний 

образ. 

Отже, ефективність управління підприємством значно підвищується за 

умови ґрунтовно розробленого інформаційного забезпечення, оскільки від 

складу, змісту, якості вхідної інформації залежить ефективність та 

об’єктивність результатів дослідження. 
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В умовах світової нестабільної фінансово-економічної ситуації, 

скорочення попиту на світових ринках, постійної нестачі фінансових ресурсів, 

банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання, а також враховуючи 

високий рівень морального й фізичного зносу обладнання підприємств, постає 

проблема найбільш раціонального та ефективного використання основних 

засобів. Тому актуальним питанням є визначення ефективності використання 

основних виробничих засобів з урахуванням оцінки їх технічного стану, 

використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення 

найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання 

основних засобів суб’єктами господарювання.  
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [1], відповідно до 

якого основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство/установа 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). Синтетичний облік основних засобів ведеться на 

рахунку 10 «Основні засоби», який призначений для обліку й узагальнення 

інформації про наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за 

умов фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, 

які належать до складу основних засобів [2]. 

Для проведення аналізу ефективності використання основних засобів 

підприємства необхідні такі джерела: бізнес-план підприємства, план 

технічного розвитку, фінансова звітність: форма № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (розділ 

2 «Основні засоби», форма № 11-03 «Звіт про наявність і рух основних засобів, 

амортизацію (знос)», форма № 2-кб (потужності) «Звіт про введення в дію 

основних засобів, будівель, споруд та потужностей», дані про переоцінку 

основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-

кошторисна та технічна документація [3]. 

Для визначення ефективності використання основних виробничих засобів 

використовується система показників:  

− технічного стану (відтворення) основних засобів; 

− ефективності використання основних засобів.  

Підсистема показників оцінювання технічного стану дає змогу оцінити 

наявний технічний стан основних засобів. Вона характеризується певними 

коефіцієнтами: 

− зносу, що характеризує рівень зношеності основних засобів; 

− придатності, що характеризує рівень приданості основних засобів; 

− вибуття, що характеризує частку виведених протягом звітного періоду 
основних засобів у їх вартості на початок періоду; 

− оновлення, що характеризує частку введених протягом звітного періоду 
основних засобів у їх загальній кількості на кінець періоду.  

Слід зазначити, що за даними державної служби статистики України 

станом на 2016 р. ступінь зносу основних засобів становив 58,1 % (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показник зносу основних виробничих засобів підприємств України [4] 
Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ступінь зносу 

основних 

засобів, % 

60,0 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5 60,1 58,1 
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Тенденція до зменшення показника зношеності основних засобів може 

свідчити про їх технічне оновлення, модернізацію або реконструкцію. 

Підсистема узагальнюючих показників використання основних засобів 

дає оцінку використання всієї їх сукупності, яка характеризує кінцевий 

результат їх використання і включає такі показники:  

- фондовіддача, що характеризує обсяг продукції, що припадає на 1 

грн вартості основних виробничих засобів; 

- фондомісткість — величина, обернена фондовіддачі, 

характеризується вартістю основних виробничих засобів, які припадають на 1 

грн вартості продукції. 

- фондоозброєність, що характеризує відношення вартості основних 

засобів до чисельності промислово-виробничого персоналу; 

- рентабельність основних засобів — це відношення чистого 

прибутку підприємства до середньорічної вартості основних засобів [5]. 

Комплексний аналіз основних засобів повинен мати у своєму арсеналі 

дослідження впливу системи факторів на рівень фондовіддачі як основного 

показника ефективності використання основних засобів підприємства. За 

допомогою методу елімінування визначають вплив факторів на фондовіддачу, 

оскільки зв’язок між ними є функціональним.  

Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання 

основних засобів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції. У 

свою чергу, обсяги виробництва продукції за наявної та незмінної кількості 

обладнання залежать, по-перше, від ефективності використання фонду 

робочого часу протягом певного періоду часу, тобто від екстенсивності їх 

використання; по-друге, від повноти використання можливостей обладнання з 

погляду його потужностей (інтенсивності використання). Таким чином, 

інтенсивність та екстенсивність використання наявного обладнання дає змогу 

без значних витрат посприяти підвищенню ефективності використання 

основних засобів та збільшенню виробництва продукції. Тому виділяють два 

основних напрями підвищення ефективності використання основних засобів, 

таких як: інтенсивні та екстенсивні. До інтенсивних напрямів відносять: 

механізацію та автоматизацію виробництва; технічне переозброєння та 

модернізацію підприємства; удосконалення технологічних процесів; 

скорочення тривалості операційного циклу виробництва; застосування 

прогресивних форм організації та управління виробництвом; підвищення 

освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-виробничого персоналу. 

Екстенсивні напрями підвищення використання основних засобів 

представляють собою: скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного 

забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, підвищення 

якості ремонтів та обслуговування обладнання; збільшення кількості машино-

змін роботи обладнання та зменшення кількості устаткування, що не працює; 

введення додаткового обладнання [6].  

Отже, вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

основних засобів — це одне з основних завдань діяльності підприємств, від 
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результату якого залежить фінансовий стан та конкурентоспроможність 

підприємства. Підвищення ефективності використання основних засобів є 

одним із головних чинників майбутнього ефективного функціонування 

підприємства та отримання максимального прибутку. Аналіз використання 

основних засобів сприяє своєчасному та якісному процесу виробництва, 

підвищенню продуктивності праці, збільшенню виробництва продукції, 

поліпшенню її якості та зниженню виробничої собівартості одиниці продукції, 

що забезпечує зростання прибутку і підвищення рентабельності. Ефективність 

функціонування основних засобів залежить від раціональної організації 

господарства загалом і є результатом використання всіх виробничих ресурсів 

підприємства. 
Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 

затверджене наказом МФУ № 92 від 27.04.2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 

«Облік і аудит» вищих навчальних закладів / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 7-е видання, 

доп. і перероб. — Житомир : ПП «Рута», 2006. — 832 с. 

3. Економіка підприємства : підручник / за ред. С. Ф. Покропивного. — Київ : 

КНЕУ, 2006. — 528 с.  

4. Наявність і стан економічної діяльності за видами економічної діяльності  

[Електронний ресурс].  — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 

5. Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для вузів 

/ В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. — Київ : Каравела, 2008. — 312 с.  

6. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. — 

Київ : Знання, 2008. — 680 с.  

 

 

УДК 657 

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: 

НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

Інна Наталич 

Науковий керівник: 

Лютова Г. М., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

На сучасному етапі розвитку економіки юридичні та фізичні особи мають 

право укладати угоди про купівлю-продаж з можливістю відстрочки платежів. 

У зв’язку з цим формується дебіторська заборгованість підприємства — сума 

заборгованостей дебіторів — контрагентів даного підприємства. Невчасна 

сплата зобов’язань дебіторами підприємства чи нездійснення платежів 

призводить до пошуків шляхів покриття можливих втрат. Для цього існує 

механізм створення резерву сумнівних боргів, сума якого зменшує первісну 

вартість поточної дебіторської заборгованості.  
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На думку Сьомченко В. В. «дебіторська заборгованість завжди пов’язана 

з ризиком того, що надійний сьогодні дебітор у майбутньому не може 

розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Враховуючи цей факт, підприємство з 

метою зменшення негативного впливу на фінансовий стан списання безнадійної 

дебіторської заборгованості (на яку може перетворитися згодом сумнівна 

заборгованість) у контексті здійснення управління дебіторською 

заборгованістю повинно формувати резерв сумнівних боргів». 

Відповідно до п. 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» поточна 

дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до 

підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, якою є сума поточної 

дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. [1] 
На відміну від національних стандартів бухгалтерського обліку 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (фінансової звітності) (далі 

— МСБО та МСФЗ) не передбачено окремого стандарту для обліку 

дебіторської заборгованості. Принципи обліку такої заборгованості 

розкриваються в різних міжнародних стандартах, а саме: МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» — відображення дебіторської заборгованості у 

фінзвітності; МСБО 18 «Дохід», МСБО 16 «Основні засоби» — визнання 

короткострокової дебіторської заборгованості без оголошеної ставки відсотка, 

дисконтування майбутніх грошових надходжень і застосування ефективної 

ставки відсотка при оцінці довгострокової торговельної дебіторської 

заборгованості; МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання й оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

— визнання та облік дебіторської заборгованості як фінансового інструменту і 

припинення її визнання активом;  

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» — вимоги до 

розкриття у звітності інформації про дебіторську заборгованість.  

Згідно вимог вітчизняного законодавства підприємству слід на дату 

балансу обчислити і створити резерв сумнівних боргів для того, щоб мати 

можливість визначити і відобразити у звітності саме чисту реалізаційну 

вартість відповідної поточної дебіторської заборгованості. Завдяки цьому у 

звітності підприємства не завищується сума активу та не занижуються витрати.  

Дослідженням методики управління дебіторською заборгованістю та 

визначення сутності і використання різних методик нарахування резерву 

сумнівних боргів займалися ряд науковців, зокрема: Ф. Ф. Бутинець, 

О. А. Боярова, С. Ф. Голов, Г. Нашкерська, О. І. Линник, В. В. Сьомченко, 

Т. О. Євлаш, О. В. Топоркова та інші. 
Т. О. Євлаш, О. В. Топорковою запропоновано удосконалення методики 

розрахунку резерву сумнівних боргів, що ґрунтується на функції трикутного 

розподілу. [3] В. В. Сьомченко, О. О. Дядюн досліджено переваги і недоліки 
кожного з методів нарахування резерву сумнівних боргів, запропоновано 

«…обчислювати резерв на дату балансу, тобто щоквартально — при його 

складанні». Разом з тим, проблеми формування резерву сумнівних боргів і 

відображення їх в бухгалтерському обліку з врахуванням діючого 
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законодавства та впливу цих витрат на базу оподаткування потребують 

подальшого дослідження. 
Формування резерву сумнівних боргів на підприємстві зумовлюється 

дотриманням такого принципу бухгалтерського обліку як обачність. Відповідно 

до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», створення резерву сумнівних 

боргів є необхідним за таких двох умов: 1) якщо товари (продукція, роботи, 

послуги) реалізовуються на умовах подальшої оплати або на умовах товарного 

(комерційного) кредиту; 2) якщо дебіторська заборгованість є комерційною.  

Для визначення величини резерву сумнівних боргів передбачено 

застосування одного з методів — застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості чи застосування коефіцієнта сумнівності. Сьомченко В. В. 

вважає, що «для розрахунку і створення резерву сумнівних боргів до уваги 

беруться сумнівна та безнадійна заборгованості».[4] Між тим, п.9 П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість» та у наведеному прикладі з методики 

розрахунку коефіцієнта сумнівності вказано тільки безнадійну заборгованість. 

Складно погодитись із твердженням Цибилюк О. Ю., що «резерв 

сумнівних боргів розраховується лише для тієї частини дебіторської 

заборгованості, щодо якої виконуються одночасно такі умови: — 

заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслідок звичайної 

господарської діяльності (до цієї категорії не входять набута заборгованість і 

заборгованість, призначена для продажу); — заборгованість є поточною 

дебіторською заборгованістю; — заборгованість не віднесено до безнадійної» 

[5]. 
Підприємство самостійно обирає один із методів розрахунку резерву, що 

фіксується у наказі про облікову політику. Варто зазначити, що незважаючи на 

вимоги нормативних документів щодо створення резерву сумнівних боргів, 

багато українських підприємств відмовляються це робити, адже створення 

резерву супроводжується низкою подій, що можуть негативно впливати на 

господарську діяльність підприємства: занижується валюта балансу; 

зменшується інвестиційна привабливість підприємства.  

Проте для зовнішніх користувачів формування резерву сумнівних боргів 

має позитивне значення, оскільки вони мають змогу бачити реальну картину 

фінансового стану підприємства. 

Разом з тим існують ситуації, коли резерв сумнівних боргів можна не 

створювати, зокрема, якщо: підприємство має іншу (не комерційну) дебіторську 

заборгованість, яка списується з балансу з відображенням збитків у складі 

інших операційних витрат; підприємство має заборгованість від тих покупців, 

яким продає товари (роботи, послуги) виключно на умовах передоплати; якщо 

за торговими дебіторами у звітному періоді закривається дебетове сальдо 

розрахунків; на підприємствах роздрібної торгівлі і підприємствах, що надають 

послуги, виконують роботи за готівковий розрахунок без відображення 

дебіторської заборгованості в обліку.  

Іншою причиною, щодо нестворення резерву сумнівних боргів є 

відмінності між П(С)БО 10 і Податковим кодексом щодо включення витрат з 

нарахування резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської 
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заборгованості на витрати. Так, статтею 139.2.1 Податкового кодексу 

передбачено, що «фінансовий результат до оподаткування збільшується: на 

суму витрат на формування резерву сумнівних боргів до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності; на суму витрат від списання дебіторської заборгованості 

понад суму резерву сумнівних боргів».[2] 
А тому, для того, щоб не здійснювати розрахунки резерву сумнівних 

боргів і не проводити коригування фінансового результату до оподаткування, 

значна частина підприємств його не нараховують, що суперечить вимогам 

національних облікових стандартів. 
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Ефективне управління діяльністю підприємства є неможливим без 

вирішення питань щодо оптимізації витрат діяльності, забезпечення зростання 

віддачі залученого ресурсного потенціалу, одним з ключових компонентів 

якого є матеріальні ресурси підприємства. Саме матеріальні ресурси становлять 

основу виробничих процесів, виступаючи як засобами, так і предметами праці. 

З урахуванням зазначеного, раціональне використання матеріальних ресурсів 

виступає важливим резервом підвищення ефективності господарювання 

підприємства в цілому, є запорукою його розвитку та успішного 

функціонування, і на сьогодні є достатньо актуальним питанням.  



265  

Методологічні засади формування інформації про матеріальні ресурси 

зокрема і запаси підприємства в цілому в бухгалтерському обліку та її 

розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1], згідно з яким запаси — це активи, які: 

утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної 

господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під 

час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 

управління підприємством.  

Матеріальні ресурси представляють собою сировину, основні й 

допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 

розподілу, передачі, обслуговування виробництва  й адміністративних потреб. 

Матеріальні ресурси беруть участь у всіх стадіях діяльності підприємства і в 

результаті формування вхідних та вихідних потоків зазнають безперервного 

відновлення. 

Джерелами інформації для проведення аналізу матеріальних ресурсів є 

оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, інформація 

складських і транспортних служб, відомості аналітичного бухгалтерського 

обліку про надходження, витрачання та залишки матеріальних ресурсів; плани 

матеріально-технічного постачання, нормативно-довідкові дані, які регулюють 

господарську діяльність тощо. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів у господарській 

діяльності підприємств здійснюється через систему певних показників — 

узагальнюючих та індивідуальних, представлених у таблиці 1. Слід зазначити, 

що узагальнюючі показники ефективності використання матеріальних ресурсів 

дають лише загальне уявлення про рівень ефективності використання 

матеріальних ресурсів та резерви його підвищення, а часткові показники 

застосовують для характеристики ефективності витрачання окремих елементів 

матеріальних ресурсів (основних матеріалів, палива, енергії). 

Динаміка ефективності використання матеріалів і рівень 

матеріаломісткості формуються під впливом багатьох факторів, в основу 

класифікації яких покладена диференціація на зовнішні і внутрішні. Внутрішні 

фактори визначають безпосередній рівень використання матеріальних ресурсів 

на підприємстві. До них відносяться: технічні (зниження маси виробу, 

підвищення якості матеріалів, заміна дорогих і дефіцитних матеріалів, 

конструкційні зміни в кінцевій готовій продукції по витраті основних і 

допоміжних матеріалів, енергії), технологічні (впровадження нового 

обладнання з поліпшеними характеристиками, модернізація існуючого 

обладнання; впровадження ресурсозберігаючих технологій; вдосконалення 

методів виготовлення і обробки деталей, автоматизація виробництва, 

нормування використання ресурсів відповідно до передових науково-

технологічних досягнень, експериментальне виробництво на основі науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок, спрямованих на скорочення 

втрат і оптимізацію нормування використання ресурсів), організаційні 
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(вдосконалення організації виробництва (організованість виробничої системи в 

часі), вдосконалення обліку фактичного використання матеріальних ресурсів, 

вдосконалення контролю якості продукції, системи забезпечення 

матеріальними ресурсами) та економічні (систему економічного стимулювання 

працівників, систему економічної відповідальності за нераціональне 

використання матеріальних ресурсів, економічний стан підприємства, 

формування локальної нормативної бази підприємства щодо рівня витрат усіх 

видів сировини і матеріалів, інвестиційну привабливість суб’єкта 

господарювання) [3, с. 44]. 

Таблиця 1 

Характеристика показників ефективності використання 

матеріальних ресурсів 
Назва показника Характеристика 

Узагальнюючі показники 

Матеріаломісткість  Показує, скільки матеріальних витрат припадає на 

виробництво одиниці продукції. Визначається відношенням 

суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції. 

Матеріаловіддача Характеризує, скільки вироблено продукції з кожної гривні 

спожитих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, 

палива і т. ін.). Визначається відношенням вартості 

виробленої продукції на суму матеріальних витрат.  

Прибуток на гривню 

матеріальних витрат 

Визначають діленням суми одержаного прибутку від основної 

діяльності на суму матеріальних витрат. 

Коефіцієнт співвідно-

шення темпів зростання 

обсягу виробництва і 

матеріальних витрат 

Характеризує динаміку матеріаловіддачі, розкриває фактори 

її зростання. Визначається відношенням індексу валової 

продукції до індексу матеріальних витрат. 

Частка матеріальних 

витрат у собівартості 

продукції 

Динаміка показника характеризує зміну матеріаломісткості 

продукції. Визначається відношенням суми матеріальних 

витрат до повної собівартості виготовленої продукції. 

Коефіцієнт матеріальних 

витрат 

Показує, наскільки економно використовують матеріали в 

процесі виробництва, чи немає перевитрат порівняно з 

установленими нормами. Якщо коефіцієнт більше 1 — є 

перевитрата матеріальних ресурсів на виробництво продукції, 

якщо менше 1 — є економія матеріальних ресурсів. 

Розраховують як відношення фактичної суми матеріальних 

витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг 

випущеної продукції. 

Індивідуальні (часткові) показники 

Індивідуальний показник Застосовують для характеристики ефективності використання 

окремих видів матеріальних ресурсів (сировиномісткість, 

металомісткість, паливомісткість, енергомісткість тощо)  

Питома 

матеріаломісткість 

Визначають для характеристики рівня матеріаломісткості 

окремих виробів, обчислюють як у вартісному виражені 

(відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю 

продукції до її оптової  ціни), так і в натуральному виражені 

(відношення кількості або маси витрачених матеріальних 

ресурсів на виробництво певного виду продукції до кількості 

випущеної продукції цього виду) 

Джерело: складено за даними [2, с. 343—350] 
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Отже, підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів є 

одним з найважливіших завдань кожного підприємства. Система оцінювання 

ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства повинна 

передбачати аналіз динаміки як узагальнених, так і часткових показників, 

визначення впливу факторів на їх зміну, а також шукати шляхи більш 

економного використання матеріальних ресурсів. Економічний механізм 

управління ефективністю використання матеріальних ресурсів підприємства 

має бути спрямованим на розвиток підприємства та відображати основні 

управлінські впливи на процес формування вартості матеріальних ресурсів і 

підтримання її рівня на конкурентному рівні. 
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Розвиток будь-якого підприємства залежить від здатності керівництва 

приймати ефективні управлінські рішення, для яких необхідна міцна 

інформаційна основа. Цією основою є облікова та аналітична інформація. 

Внаслідок зв’язку та поєднання цих позицій утворюється обліково-аналітична 

система, від функціонування якої залежить комплексне управління суб’єктом 

господарювання.  

Обліково-аналітична інформація є важливою складовою інформаційної 

системи підприємства, яка дає змогу отримувати дані щодо ключових етапів 

господарської діяльності, тобто придбання ресурсів, виробництва та реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) тощо. В сучасних умовах обліково-аналітична 

інформація не лише передбачає узагальнення інформації бухгалтерського 

обліку з подальшими застосуванням методів економічної аналізу, але й вимагає 

комплексного підходу для визначення змін у внутрішньому та зовнішньому 
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бізнес-середовищі. Обліково-аналітична інформація є результатом 

функціонування певної системи, яка включає джерела інформації, об’єкти 

обліку та аналізу, інформаційні потоки та інформаційні канали для передачі 

результатів користувачам. За цими ознаками можна говорити про існування 

системи обліково-аналітичного забезпечення, яка складається із підсистем 

обліку та аналізу.  

Формування обліково-аналітичної системи є обов’язковим пунктом 

кожного підприємства. Ця система базується на інформації зовнішньої та 

внутрішньої звітності, яка слугує виконанню аналітичної та контролюючої 

функції. Під обліково-аналітичною системою управління розуміють систему, 

що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і використовує для 

економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види 

інформації.  

Облікова інформація пов’язана з функціями оперативного, 

бухгалтерського, статистичного обліку та відображає фактичний стан 

господарських процесів. Вона виникає на різних етапах технології обліку і 

розв’язує різні облікові завдання: 

- кожен господарський процес має бути зафіксований у вигляді операції у 

первинних документах, що є певним підтвердженням її здійснення. Цей 

документ є вихідною точкою для подальшого обліку та реєстрації в інших 

документах(облікових реєстрах); 

- облікові реєстри, у свою чергу, після заповнення стають носіями 

облікової інформації і відіграють досить вагому роль для аналізу і отримання 

аналітичної інформації після проведення деяких математичних і аналітичних 

процедур розрахунків; 

- на основі складання реєстрів можна скласти звітні форми обліку, що 

служить певним доказом ведення господарської діяльності підприємством. 

Отже, звітність є основним джерелом проведення економічного аналізу і 

становить найбільшу увагу для управління [1].  

Зв’язок між обліково-аналітичною інформацією та прийняттям 

управлінських рішень показано на рис. 1. 

Основним елементом системи аналітичного забезпечення, від якого 

залежить прийняття рішень щодо розвитку господарської діяльності 

підприємства, є економічний аналіз, головним завданням якого є пошук 

резервів підприємства, які підвищують ефективність діяльності [2]. При 

проведенні економічного аналізу обов’язковим є дотримання таких принципів: 

достовірність даних, що використовуються під час аналізу; системність та 

комплексність проведення аналізу; визначення конкретної мети; взаємозв’язок 

різних видів аналізу; врахування у процесі аналітичної роботи специфіки 

діяльності підприємства [3]. 

Економічний аналіз на підприємстві проводиться за певними етапами:  

визначення об’єктів та суб’єктів аналізу; складання програми проведення 

аналізу, вибір методології; обробка необхідних даних щодо господарської 

діяльності підприємства; оформлення та узагальнення даних проведеного 

аналізу, надання висновків і пропозицій. У результаті складного і 
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багатогранного процесу аналізу дані звітності підприємства узагальнюються та 

групуються за однорідними ознаками; порівнюються між собою за фактичними 

та плановими показниками, порівнюються з іншими підприємствами у цій 

галузі; виявляються чинники, що впливають на досліджувані показники, 

визначається питома вага впливу кожного з них тощо [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Зв’язок між обліково-аналітичною інформацією та прийняттям 

управлінських рішень 
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управління для розроблення та прийняття адекватних до ситуації управлінських 

рішень. Для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів в 

системі управління необхідна інформація з різним наповненням, рівнем 

опрацювання, перевірки та доступності. Підприємство як відкрита система 

використовує у своїй діяльності різні інформаційні потоки. Для якісного 

узагальнення та конкретизації цих потоків призначена обліково-аналітична 

система, джерелом утворення якої є дані бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу. Основою аналітичного забезпечення є облікова 

підсистема. Економічний аналіз як частина обліково-аналітичного забезпечення 
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управління суб’єктами господарювання посідає важливе місце у здійсненні 

господарської діяльності підприємства. Безперервна робота аналітиків та 

бухгалтерів підвищує якість використання додаткових резервів, допомагає 

виявити фактори, що призупиняють розвиток суб’єкта господарювання та дає 

змогу здійснити майбутні прогнози розвитку підприємства. Аналітична система 

підприємства обробляє отримані дані, на їх основі робить висновки щодо 

поточної діяльності та формує планові завдання майбутньої діяльності. 

Цілісність усіх складових обліково-аналітичної системи, чітке та збалансоване 

виконання усіх етапів виявляє недоліки у системі управління підприємством та 

дає змогу побудувати стратегію розвитку суб’єкта господарювання на 

довгостроковий період.  
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Процеси глобалізації призводять до необхідності створення певних 

ідентичних концепцій відображення даних діяльності підприємств. Тому у 

багатьох країнах світу використовуються Міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), які допомагають відображати дані бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в такий спосіб, що є зрозумілим для будь-якого 

зовнішнього користувача незалежно від його країни походження. Тобто МСФЗ 

допомагають гармонізувати та стандартизувати бухгалтерський облік і 

фінансову звітність.  

Економічна інтеграція України до Європейського Союзу обумовила 

необхідність внесення ряду змін у процеси ведення діяльності підприємств. 

Так, протягом останніх років до законодавства нашої держави були внесені 

зміни, відповідно до яких на даний час українські підприємства застосовують 

дві концептуальні основи щодо політики ведення бухгалтерського обліку та 

складання і подання фінансової звітності — це національні положення 
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(стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та міжнародні стандарти 

фінансової звітності [1].  

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є розробленими 

принципами та тлумаченнями, що видані Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО) та охоплюють [2]: 

− Міжнародні стандарти фінансової звітності; 

− Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;  

− Тлумачення КТМФЗ; 

− Тлумачення ПКТ.  

Однак слід зазначити, що на даний час МСФЗ застосовуються не кожним 

українським підприємством. Так, відповідно до внесених змін від 5 жовтня 

2017 р. до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої 

фінансової звітності є обов’язковим для застосування [3]: 

1) підприємствами, що є емітентами цінних паперів (включно з 

емітантами, цінні папери яких розміщуються на біржах); 

2) великими підприємства, що мають не менше 2-х критеріїв: 

− балансова вартість активів складає більше, ніж 20 млн євро; 

− чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 

більше, ніж 40 млн євро; 

− середня чисельність працівників перевищує 250 осіб; 

3) публічними товариствами, підприємствами, що здійснюють діяльність 

з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.  

Всі інші підприємства приймають самостійні рішення про застосування 

побудови фінансової звітності за міжнародними стандартами. Якщо ж 

підприємство вирішує складати фінансову звітність за МСФЗ, то після подання 

першої фінансової звітності за МСФЗ, бухгалтерський облік даного 

підприємства вимагає його ведення за обліковою політикою, що відповідає 

міжнародним стандартам[3].  

Використання МСФЗ у практичній діяльності українських підприємств 

має концептуальні відмінності від використання звичайних стандартів 

фінансової звітності [4, c. 17 ]: 

− по-перше, суттєво відрізняється побудова зазначених стандартів, 

відповідно до чого звичайні положення грунтуються на визначених правилах, а 

МСФЗ побудовані на принципах;  

 − по-друге, міжнародні стандарти передбачають відхилення від 

визначених вимог у МСФЗ, якщо їх застосування не є доцільним для 

підприємства, в той час як  звичайні положення не дають підприємствам такої 

можливості; 

− по-третє, звичайні положення фінансової звітності вимагають суворого 

дотримання побудови форм фінансових звітів на відміну від МСФЗ.  

Особливості застосування концептуальної основи МСФЗ зазначені в 

МСФЗ 1 і відповідно до нього повний річний пакет фінансової звітності 

суб’єкта господарювання складається з [2]: 

1) звіту про фінансовий стан на кінець періоду; 
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2) звіту про сукупні доходи за період; 

3) звіту про зміни у власному капіталі за період; 

4) звіту про рух грошових коштів за період; 

5) приміток, що включають короткий виклад облікової політики та інші 

пояснення.  

Подавання такого пакету фінансової звітності здійснюється щонайменше 

щороку. Якщо ж дата закінчення звітного періоду підприємства є зміненою,  а 

фінансова звітність подається за період відмінний від одного року, то таке 

підприємство повинно в фінансовій звітності зазначити цей період (з 

причинами його відмінності), а також вказати незіставні суми. 

МСФЗ 1 також передбачає, що суб’єкт господарювання здійснює 

побудову статей фінансової звітності у найбільш доречній формі з урахуванням 

параметрів щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8 [2].  

Відповідно до МСФЗ 1 суб’єкт господарювання повинен складати 

фінансову звітність за визначеними в цьому стандарті принципами, які 

забезпечують послідовне і логічну витриману побудову МСФЗ. Серед основних 

принципів виділяють такі [5, с. 137—138]:  

− принцип нарахування, за яким результати операцій чи інших подій 

фіксуються в тих звітних періодах, коли вони відбуваються, а не при отриманні 

чи сплаті грошових коштів; 

− принцип безперервності,  відповідно до якого фінансові звіти повинні 

складати, діючі підприємства, тобто ті, що не мають наміру ліквідуватися чи 

звузити масштаби діяльності. Протилежні наміри вимагають розкриття даної 

інформацій в фінансовій звітності даного суб’єкта господарювання; 

− принцип зрозумілості, за яким інформація представлена у фінансових 

звітах повинна відображатися в такий спосіб, що буде зрозумілий для 

користувача із знанням  бухгалтерського обліку та економіки; 

− принцип доречності, відповідно до якого фінансова звітність повинна 

допомагати користувачам здійснювати оцінку минулих, теперішніх або 

майбутніх подій, а також виправдовувати чи забезпечувати підтвердження їхніх 

минулих оцінок; 

− принцип суттєвості, за яким інформація у фінансових звітах повинна 

відображати конкретні дані, які можуть вплинути на економічні рішення 

користувачів; 

− принцип достовірності, за яким інформація у фінансовій звітності 

повинна мати неупереджений характер та бути вільною від суттєвих помилок.  

Таким чином, МСФЗ надають можливість суб’єктами господарювання  

використовувати загальноприйняті принципи підготовки та складання 

фінансової звітності, що в свою чергу допомагає їм отримати необхідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень, забезпечити порівнянність 

звітності з іншими організаціями (не зважаючи на країни походження), а також 

відкриває можливості для ще більшої інтеграції економічних процесів. 
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Ефективність діяльності кредитної спілки оцінюється за результативними 

показниками, до яких можна віднести як кількісні (нерозподілений дохід), так і 

якісні (фінансові нормативи, яких повинна дотримуватись кредитна спілка у 

процесі своєї діяльності відповідно до вимог Нацкомфінпослуг). Однією з 

важливих умов забезпечення достовірності, повноти і правдивості облікової 

інформації є достовірне відображення доходів кредитних спілок, адже цей 

об’єкт обліку безпосередньо висвітлює інформацію щодо результативності та 

ефективності їх діяльності. Кредитні спілки відображають інформацію про 

результати своєї діяльності як у фінансовій звітності, такі і у звітних даних. 

Оскільки інформація про результати діяльності кредитної спілки повинні бути 

достовірними та правдивими, виявлення потенційно можливих помилок 

відображення доходу і удосконалення обліку доходів з урахуванням специфіки 

діяльності кредитних спілок є актуальним. 

Згідно закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка є 

неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами, професійними 

спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення 

потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за 

рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [1]. Виходячи з 

вище сказаного, кредитна спілка не має на меті отримання прибутку, разом з 
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тим, вона є фінансовою установою, що діє у сфері фінансових послуг, і вся 

діяльність кредитної спілки підпорядкована завданню задоволення потреб 

членів кредитної спілки. Дані фінансові установи відносяться до 

неприбуткових, оскільки не мають на меті отримання прибутку, але все ж таки 

його отримують. Ці взаємовиключні положення відображають особливості 

діяльності кредитних спілок, які в своїй основі мають унікальний фінансово-

господарський механізм, що принципово відрізняє їх від інших суб’єктів 

господарювання і який надає їм право на отримання неприбуткового статусу. 

Слід зазначити, що неприбуткова діяльність не є безприбутковою 

діяльністю. В результаті здійснення господарської діяльності в певні періоди 

часу виникає невідповідність фактично отриманих доходів і понесених витрат, 

що може призвести до виникнення прибутку. Але цей прибуток, в даному 

випадку, не є метою діяльності кредитної спілки, а наслідком неможливості 

точного розрахунку таких цін за послуги та надання таких обсягів цих послуг, 

які б забезпечили точну відповідність отриманого доходу понесеним витратам.  

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  

доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або 

зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [2]. 

Доходами кредитної спілки є: отримані проценти по кредитах, наданих 

членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам; доходи від коштів, 

розміщених на депозитних рахунках у банках; проценти на вклади на 

депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці; доходи від участі в капіталі 

кооперативного банку; проценти на внески в капіталі об’єднаної кредитної 

спілки; доходи від державних цінних паперів; інші процентні доходи. В той же 

час, не визнаються доходами у кредитній спілці такі надходження як: авансові 

суми сплачених процентів за кредит; суми, що призначені для погашення 

кредиту; внески (вклади) на депозитні рахунки. 

Облік доходів кредитної спілки проводиться згідно з принципом 

нарахування та відповідності доходів і витрат, що вимагає визначення 

фінансового результату звітного періоду як наслідок зіставлення доходів 

звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. 

При цьому доходи відображають в обліку і звітності в тому періоді, коли їх 

було зароблено, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Доходи 

кредитної спілки, отримані у процесі її діяльності, знаходять відображення на 

рахунках 7 класу «Доходи і результати діяльності» Плану рахунків 

бухгалтерського обліку [3] (табл. 1). 

Таблиця 1 

Господарські операції з обліку доходів кредитної спілки 

№ 

з\п 
Зміст  

господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 

Нараховано проценти за 

користування кредитом 

членом кредитної спілки 

3731«Розрахунки за 

нарахованими процентами за 

кредитами, наданими членам 

кредитної спілки» 

719 «Інші доходи від 

операційної діяльності» 
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 продовдження табл. 1 

№ 

з\п 
Зміст  

господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

2 

Сплачено штрафні санкції 

за недотримання строків 

платежу згідно з умовами 

кредитного договору 

301«Каса в національній 

валюті», 311«Поточні рахунки 

в національній валюті» 

715 «Одержані штрафи, 

пені, неустойки» 

3 

Нараховано проценти за 

користування кредитом, 

наданим іншій кредитній 

спілці 

3732«Розрахунки за 

нарахованими процентами за 

кредитами, наданими іншим 

кредитним спілкам» 

733 «Інші доходи від 

фінансових операцій» 

4 

Нараховно дохід на 

пайові внески, що внесені 

до капіталу об’єднаної 

кредитної спілки 

3735«Розрахунки за 

нарахованими доходами за 

внесками в капітал об’єднаної 

кредитної спілки» 

724 «Дохід на внески 

внесені до капіталу 

кооперативного банку та 

об’єднаної кредитної 

спілки» 

5 
Списано доходи на 

фінансові результати 

71 «Інший операційний 

дохід», 72 «Дохід від участі в 

капіталі», 73 «Інші фінансові 

доходи», 74 «Інші доходи» 

79 «Фінансові 

результати» 

 

У процесі ведення бухгалтерського обліку при відображенні доходів 

кредитної спілки можуть виникати помилки, найбільш типові з яких 

представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Типові помилки при здійсненні господарських операцій  

з обліку доходів кредитної спілки 

 

Господарська операція Помилка 

Оформлення первинних 

документів 

Відсутність обов’язкових реквізитів в первинних 

документах з обліку доходів (кредитний договір, накладна 

на реалізацію заставного майна) або взагалі відсутність 

таких документів 

Нарахування відсотків по 

наданих кредитах 

Неправильно розрахована сума доходу 

Недотримано принцип нарахування відповідності доходів і 

витрат 

Відображення господарських  

операцій з формування 

доходів 

Неправильне оформлення бухгалтерських проведень, що 

призводить до помилок у формуванні регістрів 

бухгалтерського обліку  

Заповнення журналів-

ордерів, книг, відомостей  

Відсутність узгодженості даних синтетичного обліку  

даним аналітичного обліку  

Заповнення фінансової та 

спеціальної звітності  

Неправильне відображення доходів у звітності (Звіт про 

фінансові результати, Звітні дані про фінансову діяльність, 

Звітні дані про доходи та витрати) 

 

Для уникнення типових помилок при здійсненні господарських операцій з 

обліку доходів та успішної діяльності кредитної спілки необхідно створювати 

відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 
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фінансових установах [3] Положення про проведення внутрішнього контролю у 

кредитній спілці, а також сформувати службу внутрішнього контролю 

кредитної спілки, яка б несла відповідальність за правильність відображення 

доходів та виявлення помилок. 
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Одним із найважливіших функціональних завдань управління фінансами 

суб’єкта господарювання являється управління фінансовими ризиками, що 

забезпечується створенням та реалізацією певної моделі управління ризиками 

як відокремленого функціонально-організаційного блоку фінансового 

менеджменту.  

Управління фінансовими ризиками — це специфічний функціонально-

організаційний блок у структурі моделі фінансового менеджменту, що 

відповідає за виявлення, ідентифікацію, оцінку та нейтралізацію фінансових 

ризиків у процесі здійснення операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності, а також сукупного ризику фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта господарювання в ринковому середовищі [1]. 

За результатами впровадження новітніх теорій корпоративних фінансів та 

сучасної практики управління фінансами суб’єктів господарювання виникає 

необхідність створення ефективної моделі управління ризиками. 
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Рис. 1. Система управління ризиком за методологією COSO ERM 

 

Для суб’єктів господарювання системи управління ризиками Комітетом 

спонсорських організацій Комісії Тредвея була розроблена методологія 

«Управління ризиками організації. Інтегрована модель» (COSO ERM), яка стала 

своєрідним розвитком загального документа COSO. 

Відповідно до методології COSO система управління ризиками — це 

процес, який починається з розробки стратегії і охоплює всю виробничо-

фінансову діяльність підприємства та здійснюється радою директорів, 

менеджерами та іншими співробітниками. Він спрямований на виявлення 

потенційних проблем, управління ризиками, що пов’язані з цими проблема, а 

також контроль за дотриманням допустимого рівня ризику. У рамках 

системного підходу до управління фінансовими ризиками, який лежить в основі 

COSO ERM (рис. 1), передбачається безперервний аналіз ризиків на 

підприємстві і виділяються компоненти процесу управління ризиками 

підприємства [2, c. 71]. 

Методологія, запропонована COSO, дозволяє не тільки своєчасно 

виявляти і оцінювати ризики, але і в процесі їх аналізу враховувати загальні 

цілі підприємства, а також проводити постійний моніторинг ризиків, що сприяє 
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їх своєчасному виявленню та доопрацюванню контрольних заходів за вже 

виявленими ризиками. В сучасних умовах багато підприємств застосовують 

лише фрагментарну систему управління ризиками. Керівники більшості 

підприємств традиційно вважають ризик менеджмент спеціалізованою 

діяльністю і не надають їй належного значення. Це заважає оперативно 

відслідковувати всі найбільш істотні ризики і ефективно передавати 

інформацію про них всім зацікавленим сторонам.  

Дослідження рівня ризику та моделі управління фінансовими ризиками в 

різних організаціях, проведене групою консультантів Grant Thornton, показує, 

що з 700 аналізованих організацій понад 60 % зазначили, що рівень ризику 

значно збільшився протягом останніх 5 років, але, незважаючи на це, 44 % з 

них не здійснювали жодних заходів з управління ризиками і не планували 

впроваджувати систему менеджменту ризиків; 53 % з них пояснили, що це 

сталося через використання моделі управління ризиками відмінної від ERM, 

майже 30 % не зафіксували необхідність зміни свого підходу до управління 

ризиками, приблизно чверть мали більш нагальні потреби, які не дозволяли 

ініціювати ERM, тоді як 18 % не помітили переваг, які б вартували витрат на 

впровадження системи. Як випливає з цього, система управління ризиками 

становить величезний виклик для організацій та їх управління [3]. 

На практиці, ефективна реалізація процесів управління ризиками в 

організації є важким завданням. Головна складність полягає у відсутності 

навичок та досвіду у керівників, а також суттєві витрати на створення моделі 

управління ризиками.  

Зарубіжні компанії успішно застосовують нову модель управління 

ризиками — ризикменеджмент в рамках всього підприємства або, так званий, 

комплексний ризик-менеджмент (enterprise — wide risk management — EWRM). 

Особливість цієї моделі полягає в тому, що управління ризиками набуває 

всебічний характер і координується в рамках всієї організації. При цьому на 

підприємстві створюється особлива культура поводження з ризиками [2, c. 73]. 

Ефективне управління ризиками є складовою цілісного процесу 

управління організацією. Вона охоплює всі підрозділи, функції та процеси 

підприємства і його успіх визначається співпрацею всіх елементів. Завдяки 

управлінню ризиками цілі суб’єкта господарювання можуть бути досягнуті, 

забезпечуючи його зростання. Як випливає з цього, управління ризиками є дуже 

важливою частиною управління організацією. 
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Зміни, які відбуваються у світі, зумовлюють інший погляд на дебіторську 

заборгованість, як актив суб’єкту господарювання. За певних умов дебіторська 

заборгованість є фінансовим активом. Розгляд особливостей обліку 

дебіторської заборгованості за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО), та за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (фінансової звітності) (далі — МСБО (МСФЗ) дає 

підстави визначити умови визнання дебіторської заборгованості фінансовим 

активом.  

На державному рівні законодавчо прийнятим нормативно-правовим 

документом, що регулює облік фінансових активів є П(С)БО 13 «Фінансові 

інструменти», відповідно до якого, фінансовий актив — це [1]:  

1) грошові кошти та їх еквіваленти;  

2) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого підприємства; 

3) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з 

іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; 

4) інструмент власного капіталу іншого підприємства. 

На міжнародному рівні не існує єдиного нормативно-правового 

документа, що регулює облік дебіторської заборгованості як фінансового 

активу. Водночас, інформацію про даний актив підприємства можна знайти у 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка», МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». У міжнародних стандартах не наведено конкретного визначення 

дебіторської заборгованості, проте вказано, що вона визнається фінансовим 

активом, якщо є контрактним правом одного підприємства отримати грошові 

кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання [2]. 

Проаналізувавши П(С)БО 13 і МСБО 32, можливо виділити спільну рису, 

а саме: дебіторська заборгованість визнається фінансовим активом, коли 

підприємство стає стороною договору, за яким виникають зобов’язання щодо 

цього виду фінансових інструментів. 

Важливим при визнанні активів фінансовими є наявність договірних 

відносин і фінансової складової у розрахунках. Тобто дебіторська 

заборгованість, у результаті погашення якої підприємство може отримати 

грошові кошти, цінні папери або інші фінансові активи, є фінансовим активом, 
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адже виконуються дві вищенаведені умови визнання. Іншим прикладом може 

бути надання кредиту іншій стороні, повернення якого буде у грошовій формі. 

У цій ситуації дана заборгованість також буде фінансовим активом.  

Не буде фінансовим активом дебіторська заборгованість, яка виникла у 

результаті обміну по бартеру товарами чи послугами з іншими суб’єктами 

господарювання, а також та, яка утворилася внаслідок перерахування авансів та 

передоплат за продукцію. Виключенням є відміна поставки та необхідність 

повернення отриманих коштів. У цьому випадку дебіторська заборгованість 

стає фінансовим активом. 

Розглядаючи дебіторську заборгованість як фінансовий актив, 

необхідним є порівняння її визначення, визнання, оцінки, відображення у 

фінансовій звітності та припинення визнання за національним положенням та 

міжнародними стандартами. Порівняльна характеристика особливостей обліку 

даного виду заборгованості як фінансового активу за нормативними 

документами національного та міжнародного рівня наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика особливостей обліку дебіторської заборгованості 

як фінансового активу за П(С)БО 13 та МСБО (МСФЗ) 
 

Порівняльна ознака П(С)БО 13 МСБО (МСФЗ) 

Визначення  Дебіторська заборгованість, не 

призначена для перепродажу — 

дебіторська заборгованість, що 

виникає внаслідок надання 

коштів, продажу інших активів,  

робіт, послуг безпосередньо 

боржникові та не є фінансовим 

активом, призначеним для 

перепродажу. 

Немає конкретного 

визначення, проте вказано, що 

вона є фінансовим активом, 

якщо наявне контрактне право 

одного підприємства отримати 

грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого 

суб’єкта господарювання. 

Визнання фінансовим 

активом  

Визнається фінансовим активом 

та відображається у балансі,  

якщо підприємство є  

стороною-укладачем угоди 

щодо фінансового інструмента. 

Визнається фінансовим 

активом, коли підприємство 

стає стороною договору, за 

яким виникають зобов’язання 

щодо цього виду фінансових 

інструментів. 

Оцінка Первісна оцінка — це її 

фактична собівартість, яка  

складається із справедливої  

вартості активів і витрат, які 

безпосередньо пов’язані з 

придбанням або вибуттям 

фінансового інструмента 

(комісійні, обов’язкові збори та 

платежі при передачі цінних 

паперів тощо).  

Оцінюється за справедливою 

вартістю, включаючи витрати, 

пов’язані з випуском чи 

придбанням такого 

фінансового активу. Після 

первісної оцінки надалі вона 

відображується за 

амортизованою собівартістю із 

застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка. 

 

 



281  

продовження табл. 1 

Порівняльна ознака П(С)БО 13 МСБО (МСФЗ) 

Припинення визнання Підприємство списує 

фінансовий актив з балансу, 

якщо воно втрачає контроль за  

цим фінансовим активом або 

його частиною. Ознакою  

втрати контролю є повне 

виконання контракту, 

закінчення терміну прав  

вимоги або відмови від прав за 

цим контрактом. 

Дебіторська заборгованість 

перестає визнаватися 

фінансовим активом у двох 

випадках: 1) коли спливає 

строк договору, по якому 

підприємство повинно 

отримати грошові кошти від 

використання активу; 2) коли 

суб’єкт господарювання 

відмовляється від договірних 

прав на актив і передає його 

іншій стороні. 

Відображення у 

фінансовій звітності 

Відображається у звітності за 

чистою вартістю реалізації, яка 

визначається як сума поточної 

дебіторської заборгованості за 

мінусом резерву сумнівних 

боргів. 

Відображається у звітності з 

коригуванням на безнадійні 

борги. 

 Джерело: складено автором [1], [2], [3]. 

 

Отже, в Україні облік дебіторської заборгованості як фінансового активу 

ґрунтується на П(С)БО 13, положення якого відрізняються від міжнародних 

стандартів, але не суперечать їм. У МСБО (МСФЗ) наведені лише базові 

(загальні) правила обліку фінансових активів, проте ненаведена конкретизація 

їх відображення в обліку. Для удосконалення обліку розрахунків з дебіторами 

необхідно переглянути національні положення, враховуючи вимоги 

міжнародних стандартів. Ці рекомендації сприятимуть інтеграції країни у 

міжнародний економічний простір. 
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Процес інтеграції України у світовий економіко-правовий простір 

зумовлює об’єктивну необхідність впровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та уніфікації національної системи обліку з міжнародними 

нормами. Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності має забезпечити єдність методологічних підходів до 

ведення обліку, підвищити прозорість та зрозумілість інформації про діяльність 

суб’єктів господарювання, що сприятиме зростанню довіри іноземних 

інвесторів та кредиторів до українських підприємств. Основні засоби є одним із 

чинників виробництва важливою складовою активів підприємства, що 

забезпечують йому отримання економічних вигід впродовж багатьох періодів. 

Тому питання методологічних аспектів обліку основних засобів є актуальними і 

потребують глибокого та всестороннього дослідження. 

Вагомий внесок у дослідження проблемних питань визнання та оцінки 

основних засобів здійснили закордонні та вітчизняні науковці. Зокрема, 

Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, В. П. Завгородній, В. Г. Лінник, 

В. М. Пархоменко, В. Я. Савченко та інші. Не зважаючи на ряд ґрунтовних 

досліджень, окремі аспекти питання недостатньо висвітлені в наукових працях і 

потребують подальшого розгляду.  

Головною метою даної роботи є порівняння і визначення відмінностей в 

обліку основних засобів у вітчизняній і міжнародній практиці. 

Змінами, внесеними до Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» передбачено вимоги щодо формування звітності 

за міжнародними стандартами окремими суб’єктами господарювання. З огляду 

на це доцільним є визначення відповідності національних вимог щодо обліку 

основних засобів міжнародним нормам. Методологічні основи формування в 

бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації 

про них у фінансовій звітності за вітчизняними стандартами регламентуються 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(с)БО-

7), а за міжнародними — Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 

«Основні засоби» (МСБО-16). Не зважаючи на те, що національні стандарти 

бухгалтерського обліку розроблялися на основі міжнародних між ними існують 

певні відмінності, які необхідно врахувати в процесі ведення бухгалтерського 

обліку за міжнародними стандартами (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Відмінності вітчизняного і міжнародного обліку основних засобів 
 

Вітчизняна практика (П(с)БО-7) Міжнародна практика (МСБО-16) 

1. Класифікація основних засобів 

Групи основних засобів: земельні ділянки, 

капітальні витрати на поліпшення земель, 

будівлі споруди та передавальні пристрої, 

машини та обладнання, транспортні засоби, 

інструменти прилади інвентар. 

Класи основних засобів: земля та будівлі, 

машини та обладнання, кораблі, літаки, 

автомобілі, меблі та приладдя, офісне 

обладнання, плодоносні рослини. 

2. Первісна вартість основних засобів 

Фінансові витрати не включаються до 

первісної вартості основних засобів. 

Фінансові витрати можуть включатися до 

первісної вартості основних засобів. 

3. Переоцінка первісної вартості 

Підприємство може переоцінювати об’єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість 

цього об’єкта суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу. 

Для відображення в обліку основних засобів 

після визнання підприємство може обирати 

одну з двох моделей оцінки: модель 

собівартості або модель переоцінки. Слід 

застосовувати цю політику до всього класу 

основних засобів. 

4. Метод амортизації 

1) Прямолінійний,  
2) зменшення залишкової вартості, 
3) прискорене зменшення залишкової 

вартості,  

4) кумулятивний  
5) виробничий 

1) прямолінійний метод,  
2) метод зменшення залишку 

3) метод суми одиниць продукції 

5. Початок нарахування амортизації 

З місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт 

основних засобів став придатним для 

корисного використання. 

Коли основний засіб стає придатним для 

використання, тобто коли він доставлений 

до місця розташування та приведений у 

стан, у якому він придатний до експлуатації 

6. Припинення нарахування амортизації 

З місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта 

основних засобів, переведення його на 

реконструкцію, модернізацію, добудову, 

дообладнання, консервацію. 

На дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу (або включають 

до ліквідаційної групи, яку класифікують як 

утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, 

або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

7. Переоцінка зносу 

Пропорційний метод коригування накопиченого 

зносу (множення первісної вартості і суми 

зносу об’єкта основних засобів на індекс 

переоцінки). 

Два методи перерахунку суми зносу: пропорційно 

до зміни валової вартості активу або 

методом виключення суми зносу з валової 

вартості активу. 

Джерело: складено автором [1], [2]. 

 

Отже, на підставі порівняльної характеристики міжнародних і 

вітчизняних положень можна зробити висновок, що ці стандарти мають низку 

спільних положень, але існують певні відмінності викликані національними 

особливостями ведення бухгалтерського обліку. Для подальшої інтеграції 
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міжнародних стандартів в Україні необхідно узгодити певні питання, і внести 

зміни і доповнення до вітчизняних стандартів. Внесення цих змін дозволить 

Україні успішно вести господарську діяльність на міжнародному ринку, і 

сприятиме підвищенню достовірності та зрозумілості облікової інформації для 

іноземних користувачів. 
Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (зі змінами 

і доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014. 
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Кримінальний процес — це галузь права, норми якої регулюють порядок 

провадження у кримінальних справах. Для того, щоб досягнути певного 

результату під час здійснення будь-якої, у тому числі кримінально-

процесуальної діяльності, необхідно вирішити ряд завдань. Таким чином, 

обґрунтовано сформульовані завдання позитивно впливають на свідомість 

правозастосовувачів, сприяють реалізації режиму законності під час 

провадження у кримінальній справі [1, с. 47]. 

Метою дослідження є визначення завдань кримінального процесу на 

сучасному етапі розвитку кримінального процесуального законодавства 

України. 

Питання щодо мети та завдань в доктрині кримінального процесу завжди 

мали спірний характер. Деякі вчені у наукових працях ці два поняття взагалі не 

відокремлювали одне від одного (П. С. Елькінд), інші вважали за мету 

кримінального процесу: боротьбу зі злочинністю (Л. Б. Зусь); покарання 

злочинців (В. А. Линовський); вирішення соціального конфлікту 

(М. А. Погорецький); досягнення істини (М. В. Духовський); захист прав і 

законних інтересів особи (І. Б. Михайловська). Тому важливим є визначення не 

тільки мети кримінального процесу, а також його завдань [3, с. 215]. 

Загалом завдання — це виражена у законі форма правової діяльності, що 

реалізується уповноваженими на те суб’єктами шляхом виконання наданих їм 

засобів для досягнення окремого та загального правового результату. До 

завдань кримінального провадження відносяться насамперед: 

1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень; 

2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження; 

3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розглядy [2, с. 98]. Розглянемо ці завдання більш детально та 

визначемо їх правовий зміст. 
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Захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень. Конституція України визначила найвищою соціальною 

цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпеку. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави, тому першим завданням кримінального провадження 

законодавець визначає захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень. Виконання даного завдання визначається функціональним 
призначенням державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальний 

процес, і зобов’язані повно, всебічно та об’єктивно досліджувати всі обставини 

кримінального провадження, встановити особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, доказати передбаченими законом засобами її винуватість, 

призначити справедливе покарання, забезпечити відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, не допустити притягнення до 

відповідальності невинуватого, а у разі слідчо-судової помилки реабілітувати 

особу та відшкодувати їй шкоду, завдану незаконними діями. 
Друге завдання — це охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. У кримінальному судочинстві 

основні права та свободи людини визначають характер і зміст всієї 

кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальне судочинство може і 

повинно бути ефективним інструментом державної охорони прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб — установ, підприємств, організацій. 

Жодне порушення законності, прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб не може бути виправдане посиланням на необхідність 

боротьби зі злочинністю. Під охороною прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження (фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому 

участь), слід розуміти встановлення процесуальних гарантій створення 

належних умов для повної і безперешкодної реалізації учасниками 

кримінального провадження їхніх суб’єктивних прав і законних інтересів, у 

тому числі і спеціальних прав, як учасників кримінального провадження. 

Особи, які порушують вказані права та інтереси, повинні бути притягнені до 

юридичної відповідальності. 

Третє завдання — забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності 

відповідно до своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або 

засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було 

застосовано належну правову процедуру. Розв’язання цього завдання сприяє 

реалізації принципу невідворотності відповідальності за правопорушення [4, 

с.77]. 

Швидкість, повнота та неупередженість мають свій конкретний зміст, 

однак при цьому вони взаємопов’язані. Вимога швидкості у кримінальному 

провадженні означає, що строки проведення досудового розслідування та 

судового розгляду повинні максимально наближатися до моменту вчинення 

кримінального правопорушення (початок кримінального провадження).  
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Вимога повноти проведеного досудового розслідування та судового розгляду 

означає, що мають бути встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні, визначені в ч. 1 ст. 91 КПК України.  

Вимога неупередженості досудового розслідування та судового розгляду 

означає об’єктивне, безстороннє дослідження обставин кримінального 

провадження, збирання як обвинувальних, так і виправдувальних доказів, 

встановлення усіх даних, які характеризують особу обвинуваченого [3, с. 230]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки: захист 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень є 

загальносоціальним завданням, сформульованим на конституційному рівні. 

Кримінальне судочинство покликане гарантувати всім його учасникам 

створення належних умов для повної і безперешкодної реалізації їх законних 

прав та інтересів, у тому числі і їх спеціальних прав як учасників кримінального 

судочинства. І найголовніше, щоб під час такого провадження кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 

міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, 

жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу. 
Cписок використаних джерел: 

1. Кучинська О. П., Кучинська О. А. Кримінальний процес України : навч. 

посібник / О. П. Кучинська, О. А. Кучинська. — Київ : Прецедент, 2005. — 202 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. коментар / за заг. 

ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — Київ : Юстиніан, 2012. — 1224 с.  

3. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. — 

Харків : Право, 2010. — 608 с.  

4. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : підручник / Л. Д. Удалова. — 

Київ : Вид. Паливода А.В., 2007. — 352 с. 
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Одним зі складних та гострих питань у кримінальному праві України є 

застосування примусових заходів медичного характеру. Скоєння злочинів 

психічно хворими особами не є рідкістю для нашого суспільства. Особи, які 

вчинили протиправні дії в стані неосудності, що зумовлена душевною 

хворобою, відповідно до кримінального законодавства не є злочинцями, тому 

не підлягають покаранню. 
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Із примусовими заходами медичного характеру та примусовим 

лікуванням пов’язано багато сфер життя будь-якого цивілізованого суспільства. 

Держава повинна забезпечити безпеку кожного і суспільства в цілому від 

небезпеки, не допустити вчинення особами з психічними відхиленнями 

злочинних — суспільно небезпечних діянь. 

Метою дослідження є ознайомлення з поняттям, правовою природою, 

видами примусових заходів медичного характеру та визначення осіб, до яких 

застосовуються  такі заходи. 

Проблеми, які стосуються примусових заходів медичного характеру, 

досліджувалися в працях таких учених, як Ю. М. Антонян, Л. В. Багрій-

Шахматов, В. М. Бурдін, С. Є. Віцин, М. Н. Голоднюк, В. О. Глушков, І. В. 

Жук, Г М. Зільберблат, М. М. Книга, П. А. Колмаков, В. В. Лень, Д. Р. Лунц, Р. 

І. Міхєєв, Н. А. Мирошниченко, Є. В. Мищенко, А. А. Музика, Г. В. Назаренко, 

А. П. Овчинникова, Н. А. Орловська, Б. А. Протченко, Б. А. Спасенніков, Є. Л. 

Стрєльцов, С. Я. Улицький, О. О. Хомовський, С. Л. Шаренко та ін. 

Під примусовими заходами медичного характеру Б. А. Спасієнко розуміє 

заходи державного примусу, які призначаються, продовжуються, змінюються і 

припиняються за ухвалою суду особам, які вчинили суспільно небезпечне 

діяння, передбачене законом про кримінальну відповідальність, в стані 

неосудності, а також особам, у яких після вчинення злочину настав психічний 

розлад, який унеможливлює призначення чи виконання покарання, чи такі, що 

призначаються за вироком суду особам, які винні у вчиненому злочині і які 

страждають психічним розладом, який не виключає судимості, але який 

вплинув на свідомо вольовий вибір поведінки під час вчинення злочину, і які 

полягають у психічному лікуванні та спрямовані на поновлення, зміцнення 

психічного здоров’я осіб для виключення вчинення нового суспільно 

небезпечного діяння, їх небезпеки спричинення шкоди для себе чи інших осіб, 

можливості спричинення іншої суттєвої шкоди, дотримання їх прав та законних 

інтересів [1].  

Тобто, під поняття можна розуміти надання за рішенням суду 

психіатричної допомоги у примусовому порядку особі, яка вчинила суспільно 

небезпечну дію, з метою їх обов`язкового лікування, охорони прав та законних 

інтересів зазначеного хворого та інших осіб, а також запобігання вчиненню 

особою, до якої застосовано такі заходи, нових суспільно небезпечних діянь. 

Психіатрична допомога являє собою комплекс спеціальних заходів, 

спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в 

порядку, передбачених законом, профілактику, діагностику психічних розладів, 

лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають 

на психічні розлади [2]. 

У ст. 93 Кримінального кодексу України зазначені підстави застосування 

заходів медичного характеру, відповідно з нормою якої ці заходи можуть 

застосовуватися до осіб: 

1. Які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечне діяння; 
Неосудність — це психопатологічний стан людини, за якого вона під час 

вчинення суспільне небезпечного діяння не могла усвідомлювати свої дії 
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(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 

захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 

іншого хворобливого стану психіки. Неосудність виключає можливість 

притягнення особи до кримінальної відповідальності [3, ст. 19] 

2. Які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 
Обмежена осудність — це психопатологічний стан людини, за якого вона 

під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна 

повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. Наявність такого стану 

не виключає можливості притягнення до відповідальності [3, ст. 20] 

3. Які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли на психічну 

хворобу до постановлення або під час відбування покарання. 

У такому разі, виникнення психічної хвороби у особи позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому вона не підлягає 

покаранню, але до них на підставі призначення суду можуть застосовуватися 

примусові заходи медичного характеру. Після одужання до них можуть 

застосовуватися покарання за наявності однієї з двох умов: якщо не закінчився 

строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності або не 

з`явилися нові підстави для звільнення від покарання [3, ст. 20] 

У кожному окремому випадку при виборі виду примусових заходів 

медичного характеру суду необхідно оцінювати суспільну небезпечність 

хворого, що визначається як ризик скоєння хворим повторного суспільно 

небезпечного діяння [4]. 

Обрання конкретного примусового заходу визначається судом, виходячи 

з: 1) характеру та тяжкості захворювання; 2) тяжкості вчиненого діяння; 

3) ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб. 

Суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: 

1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку 
може бути застосоване до особи , яка за станом здоров’я не потребує 

госпіталізації до психічного розладу; 

2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути 
застосована щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і 

характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання в 

психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду; 

3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути 
застосована щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне 

діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним 

станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання в 

психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду; 

4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути 
застосована щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне 

діяння, пов`язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно 

хворого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для 

суспільства і потребує тримання в психіатричному закладі в умовах 

суворого нагляду [5]. 
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Відповідно до ч.6 ст. 94 Кримінального кодексу якщо суд не визнає за 

необхідне застосування примусового заходу медичного характеру, він може 

передати особу на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським 

наглядом [3]. 

Отже, примусові заходи медичного характеру — це заходи державного 

примусу у формі різних лікувально-реабілітаційних заходів, які призначаються 

судом у рамках кримінального процесу стосовно осіб з різними психічними 

розладами, що вчинили суспільно небезпечні діяння, спрямовані на лікування 

цих осіб і запобігання скоєнню ними нових суспільно небезпечних дій та 

суворе дотримання непорушності їхніх прав і законних інтересів. 

Застосовуються до психічно хворих, які становлять суспільну небезпеку 

внаслідок психічного розладу та скоєння суспільно небезпечних дій.  
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Копіювання, плагіат інтелектуальної власності — ці поняття у всі часи 

визначали дії, що з одного боку спонукали розвиток і прогрес, оскільки 

відтворення і поширення сприяло творчим переробкам, видозмінам та 

вдосконаленням, а з іншого — цей же прогрес уповільнювали, оскільки 

обмежували права та ініціативу авторів. Інтелектуальна власність — це 

певний об’єкт, який є результатом інтелектуальної діяльності, він має 

неповторний та оригінальний характер, що вирізняє його поміж інших 

аналогічних об’єктів.   

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити головні проблеми, 

пов’язані з порушенням права інтелектуальної власності. Також визначити 
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причини, які сприяють порушенню зазначених прав.   

Зміст поняття інтелектуальної власності викладено у конвенції 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Зокрема, в ній йдеться, що 

інтелектуальна власність включає права, що відносяться до літературних, 

художніх і наукових творів; виконавча діяльність артистів, звукозапису, 

радіо- та телевізійним передачам; винаходам в усіх сферах людської 

діяльності, а також інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у 

виробничій, науковій, літературній і художніх галузях [1]. 

Варто зазначити, що поняття інтелектуальної власності у світовій 

системі права з’явилося відносно нещодавно. Зокрема, наприкінці ХІХ ст. 

досягнуто Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, також було 

укладено Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. 

Проте активний розвиток міжнародної співпраці з охорони права 

інтелектуальної власності припав на ХХ ст. Серед угод, які було підписано в 

той час, можна виділити такі: Лісабонська угода про охорону найменування 

місць походження та їх міжнародну реєстрацію, Римська конвенція про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, 

Договір про реєстр фільмів і безліч інших.  

Проте, наявність багатьох міжнародних конвенцій, угод, договорів в 

галузі правової охорони інтелектуальної діяльності не сприяла їх ефективній 

охороні. В шістдесятих роках виникла ідея створити окрему організацію, яка 

певним чином координувала б регулювання правової охорони в цій галузі, 

передбаченої численними міжнародними договорами. Однією з перших було 

засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності, на сьогодні 

учасниками ВОІВ є 184 держави, у тому числі й Україна. 

Базилевич В. Д. зазначає, що основні причини порушення прав 

інтелектуальної власності лежать в економічній сфері. Йдеться про 

монопольний характер зазначених прав, що спонукає правовласників до 

встановлення високих цін та обмеження обсягів виробництва інтелектуальних 

благ. Водночас низька купівельна спроможність населення породжує значний 

незадоволений попит на такі товари. За цих обставин порушники прав 

інтелектуальної власності, які продають контрафактну продукцію за нижчими 

цінами, мають можливість нарощувати обсяги її виробництва та отримувати 

додаткові доходи. За даними міжнародного альянсу інтелектуальної 

власності. Загальні збитки від незаконного використання творів становлять 

понад 12 млрд дол. на рік. На думку фахівців Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕРС), через підробки і піратство компанії 

щорічно втрачають близько 638 млрд дол. [2]. За цих обставин формування 

інституту охорони та захисту прав інтелектуальної власності є важливою 

закономірністю розвитку суспільства. Щорічні збитки, які завдаються 

виробникам контрафактної продукції, оцінюються в мільярди американських 

доларів, фахівці звертають увагу на необхідність посилення боротьби з 

порушенням прав інтелектуальної власності за трьома основними напрямами: 

1) законодавчим — удосконалення нормативно-правової бази щодо 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності; 
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2) примусовим — запровадження ефективних цивільно-правових 

засобів судового захисту таких прав; 

3) техніко-технологічним — удосконалення існуючих та 

запровадженням нових способів захисту оригінальної продукції від підробки. 

Захист права інтелектуальної власності в Україні останніми роками 

набуває усе більшої гостроти, оскільки масштаби порушення цих прав стрімко 

зростають. Наслідкам порушення права інтелектуальної власності та захисту 

від них присвячені низка норм Цивільного кодексу, Кримінального кодексу та 

спеціального законодавства. Зокрема в Україні також діє закон «Про 

авторське право і суміжні права» в якому передбачено які саме порушення 

авторських та суміжних прав є підставою для судового захисту, це наприклад: 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права 

суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, та їх майнові права; 

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення 

з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників 

творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм 

і програм організацій мовлення; в) плагіат — оприлюднення (опублікування), 

повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього 

твору та низка інших порушень [3]. У свою чергу в ст. 432 ЦК України 

зазначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого 

права інтелектуальної власності, також дана стаття передбачає особливі 

способи захисту порушеного права інтелектуальної власності [4]. 

Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що основні причини 

порушення прав інтелектуальної власності лежать в економічній сфері. Тобто 

це, зокрема, монопольний характер права інтелектуальної власності, що 

спричиняє встановлення високих цін і відповідно незадоволений попит на цю 

продукцію. Також було зазначено норми права в Україні, які регулюють 

захист авторського права. 
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Необхідність поділу повноважень пояснюється тим, що надмірна 

концентрація повноважень в руках одного органу чи особи неможлива через 

недостатню кваліфікацію того чи іншого робітника, адже він не здатен керувати 

геть усім. Крім того, необхідною є певна спеціалізація органів. 

Основоположником теорії поділу влад можна вважати англійця 

Дж. Локка, який першим опублікував роботу по цій темі. Крім того, теорію 

поділу влад досліджували такі відомі зарубіжні вчені як: Арістотель, Полібій, 

Ш. Монтеск’є, Дж. Медісон, А. Гамільтон, Дж. Джей. 

Розподіл державної влади — правова теорія та принцип, згідно з якими 

державна влада повинна бути поділена на три незалежні одна від одної (але при 

необхідності контролюючі одна одну) гілки: законодавчу, виконавчу та судову. 

Поділ влади можна вважати не лише засобом її обмеження, а й 

показником єдності влади, внутрішньо розділеної внаслідок поділу функцій. 

Тобто державна влада є єдиною тому, що вона здійснюється державним 

апаратом в цілому і не існує декількох «державних влад», які конкурують одна 

з одною. 

Законодавча влада в Україні. Єдиним органом законодавчої влади в 

Україні є парламент — Верховна Рада України. 

Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п’ятдесят 

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. 

Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради 

України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та 

відкликає їх з цих посад. 

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите 

засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних 

засіданнях шляхом голосування. 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється 

народним депутатом України особисто. 

Верховна Рада України здійснює низку функцій і має для їх реалізації 

відповідні повноваження, що передбачено Основним Законом України. 

[1, с. 435]. 
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Виконавча влада. Кабінет Міністрів є найвищим органом виконавчої 

влади в Україні. головою уряду є Прем’єр-Міністр якого обирає Верховна Рада 

України за поданням Президента. Головним завданням Кабінету Міністрів є 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих 

органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з 

іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий 

час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів 

України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією і законами України [2, розділ 6]. 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх 

національно-культурного розвитку.  

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень [3; с. 69—70]. 

Судова влада. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-

яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 

розглядають також інші справи. 

Суд є головним носієм правосуддя в Україні, яким керують: суддя 

(одноосібно), колегія суддів або суд присяжних. Судоустрій в Україні 

будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 

законом [2, розділ 8]. 
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Актуальність наукового опрацювання питань державного регулювання 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України визначається 

практичними потребами забезпечення економічного зростання країни в цілому. 

Таке зростання неможливе без запровадження апробованої в світі інноваційної 

моделі розвитку. 

У сучасних дослідженнях інноваційного розвитку акцентується увага на 

науково-дослідницькій сфері та на прикладах реалізації інновацій в економіці. 

Важлива складова механізму державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств — впровадження та його інституційне 

забезпечення перебувають поза увагою дослідників. 

Найвагомішим чинником структурних перетворень в економіці є 

інвестиції. 

У широкому розумінні інвестиції — це види майнових і немайнових 

(інтелектуальних) цінностей, які вкладаються в об´єкти підприємницької та 

інших видів діяльності, внаслідок чого створюється прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект.  

Соціально-економічні трансформації, які відбуваються в Україні — це 

процес формування ринкових структур. Забезпечення сталого рівня 

економічного зростання та визначення орієнтирів розвитку суспільства 

можливе на основі відновлення методів і форм державного впливу на 

економіку. Це висуває задачу аналізу сутності державного формування  та 

регулювання нової концепції державного впливу на економічні процеси. 

Наявність тісного причинно-наслідкового зв’язку між інвестиціями та 

економічним зростанням є загальновизнаною. Проте є різні точки зору яким 

має бути напрям державного регулювання інвестиційного процесу. 

Відповідно до однієї точки зору, інвестиції — головний «мотор» 

економічного зростання: чим більше країна накопичує, тим вище темпи 

зростання її економіки. Так вважають прихильники концепції монітористської 

моделі державного регулювання ринкової економіки. За даними однієї з 

моделей, ланцюг причинно-наслідкових відносин спрямований в зворотному 

напрямку: високий попит призводить до зростання виробництва, який змушує 

компанії робити інвестиції; чим вище доходи, тим більше країна рятує, і тому 

може інвестувати.  
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Науковці провели аналіз досліджень з цього питання та зробили 

висновок, що більша частина дослідників в процесі формування шляхів і 

методів інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств беруть 

до уваги два важливих аспекти інноваційних процесів: створення інновацій, 

формування, а також їх практичне використання. Залишається поза увагою 

третій важливий аспект, пов’язаний з інноваційними процесами, — система 

впровадження нововведень.  

Метою роботи є дослідження інституційних та методологічних засад 

функціонування механізму державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств у США та перспектив адаптації даного 

досвіду до умов України. 

Інституційна система впровадження інновацій в кожній країні пов’язана з 

таким поняттям як «інноваційна культура». Як і будь-яка інша культура, 

інноваційна культура є світоглядним розумінням процесу, а також усталеним 

традиційно порядком, організаційно впорядкованим процесом. Тому про 

інноваційну культуру можна говорити як про науково обґрунтовану і присутню 

на практиці в інституційному форматі єдину систему: впровадження, 

продукування  та практичне застосування нововведень. Система продукування 

нововведень у вигляді системи науково-дослідницьких установ за наявності 

сукупності проблем у нас усе ж наявна в інституційному форматі. Суб’єктами 

інституцій інноваційних процесів є науково-дослідницькі установи та 

підприємства, що використовують інноваційні рішення. Інституційна система 

впровадження нововведень, як з’єднувальна ланка між ними відсутня. Окремі 

інноваційні фонди не орієнтовані на загальнонаціональні інтереси, не 

узгоджують дій, не мають універсальної методики, тому їх сукупність аж ніяк 

не є національною системою впровадження інновацій в Україні. Тому, за 

відсутності системи впровадження інновацій, процес є хаотичним та 

«інноваційно безкультурним». 

Інституційний механізм державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств, який існував за часів СРСР ‒ існував, при 

цьому він мав сукупність як конструктивних так і деструктивних  компонентів. 

Своєрідною «модою» було наголошення на деструктивних компонентах цього 

механізму та в той же час замовчування конструктивних. Досвід Індії, Китаю та 

інших країн свідчить, що цей підхід не є правильним. Одним із найсуттєвіших 

конструктивних компонентів розвитку країн, які мали високі темпи 

економічного зростання, було функціонування підприємств за активної 

державної. До цього загальнодержавного інституційного механізму можна 

віднести інституції, які функціонували у нас в минулому : Центр науково-

технічної інформації, Школа передового досвіду, Школа соціалістичного 

змагання, Товариство «Знання», молодіжні організації та ін. Крім ідеологічного 

наповнення, що було в усьому радянському союзі, в даному механізмі були 

конструктивні компоненти, які активізували інноваційну діяльність в 

економіці [2]. 

Щодо досвіду зарубіжних країн, то для української науки стало  правилом 

говорити про значні обсяги фінансування винахідницької, науково-технічної  
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діяльності в найрозвиненіших країнах та про найвищі результати у практиці 

застосування інновацій, при замовчуванні наявної в цих країнах ефективного 

інституційного механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств, завдяки якому стають можливими такі неймовірні 

результати. Українець у 2001—2002 рр. отримав грант на проведення річного 

наукового дослідження в університетах Сполучених Штатів Америки від 

програми наукових обмінів Фулбрайт. Темою дослідження була програма 

економічного та територіального в Сполучених Штатах Америки і вивчення 

можливостей щодо застосування досвіду в умовах України. У результаті  було 

опубліковано монографію відповідно до дослідницької роботи[3]. Програми 

соціально-економічного розвитку в США — продукт функціонування 

інституційно сформованої системи впровадження нововведень, тому об’єктом 

даного дослідження був інституційний механізм державного регулювання 

інноваційно-інвестиційного розвитку територій та підприємств. 

Головним аспектом організаційного функціонування інституційного 

механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств в Сполучених Штатах Америки ‒ освітні програми для дорослих. 

Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств є однією з 

основних програм в загальнодержавному інституційному механізмі 

впровадження нововведень (у системі «Екстеншен»).  

Роль навчальних закладів в успішному функціонуванні інституційного 

механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств у Сполучених Штатах Америки є надзвичайно важливою, адже 

очікується, що і в Україні система вищої освіти стане ініціатором створення та 

успішного функціонування подібної загальнонаціональної системи 

регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. 

Отже, щодо бачення майбутньої моделі українського 

загальнонаціонального інституційного механізму державного регулювання 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств слід зазначити наступне, а 

саме: роль закладів системи вищої освіти та науково-дослідних в даному 

питанні є важливою, якщо не визначальною. Важливим є законодавчі 

ініціативи, але поспішне прийняття відповідного закону може 

зашкодити.Наприклад, у США створення будь-якого інституційного механізму 

завершується прийняттям закону, а не починається з цього, як прийнято в 

Україні. Відсутність державницького розуміння необхідності та ефективності 

загальнодержавного інституційного механізму державного регулювання 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств може мати наслідком те, що 

усі ініціативи держави в даному напрямку з прийняттям необхідного закону не 

розпочнуться, а закінчаться. На наш погляд, до законодавчих ініціатив 

проблема створення загальнодержавного інституційного механізму державного 

регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств має бути 

науково та системно опрацьованою. 

Університети можуть створювати інноваційні впроваджувальні центри 

уже зараз, законодавчих обмежень для цього немає, однак і державної 

підтримки також немає. В Україні є окремі успішні приклади створення при 
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університетах інституційних структур з стимулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств. Однак даний досвід не набув широкого 

поширення. За правильної організації інноваційна діяльність університету буде 

економічно ефективною, справить позитивний вплив на якість наукових 

розробок та на навчальний процес. У сукупності по країні буде забезпечений 

загальнонаціональний ефект який логічно приведе до інституційного 

оформлення та успішного функціонування в Україні уніфікованого 

загальнонаціонального механізму державного регулювання інноваційно—

інвестиційного розвитку підприємств. Це об’єктивно призведе до прискорення 

соціально—економічного розвитку вітчизняних підприємств на інноваційній 

основі на довгострокову стратегічну перспективу. 
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Порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні є однією з ключових проблем в процесі побудови демократичної 

держави та розвитку громадянського суспільства. 

На сучасному етапі ЄС прагне сприяти дотриманню прав і основних 

свобод людини в усьому світі. ЄС вважає дотримання прав людини 

невід’ємною умовою для збереження соціальної і політичної стабільності у 

будь-якій країні. ЄС прагне сприяти дотриманню прав людини і верховенства 

закону також і в Україні на постійній і конструктивній основі. 

Звернення до теми захисту прав людини вимагає виявлення формального 

і реального місця цього питання у взаєминах ЄС і України, що можна зробити, 

порівнявши положення документів, що регламентують співробітництво 

Європейського союзу і України, і практику реальної політики. Важливо 
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враховувати ті зміни, які відбулися в Україні і Європі за останні десятиліття, 

що визначають зовнішню і внутрішню динаміку проблеми захисту прав людини 

та її інтерпретації. 

Метою роботи є дослідження досвіду взаємодії України та ЄС у сфері 

захисту прав людини. 

Великим соціальним досягненням Європейського Союзу є створення 

цілісної системи захисту прав людини, що відповідає вимогам міжнародного 

права. Крім того, Європейський Союз є інтеграційним співтовариством, в якому 

існує інститут громадянства. Тому саме індивідуум (громадянин ЄС) створює 

базу соціально-економічної і політичної моделі, що склалася в цьому 

інтеграційному співтоваристві. В основі системи захисту прав людини в 

Європейському Союзі лежать демократичні принципи, закріплені в 

міжнародних договорах, на яких ґрунтується європейська інтеграція. 

9 листопада 1995 року Україна підписала Європейську конвенцію з прав 

людини. Після її ратифікації і набранням нею чинності для України була 

визнана обов’язкова юрисдикція Європейського суду з прав людини. З метою 

ефективного виконання Європейської конвенції з прав людини були ухвалені 

закони України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», а також «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень». 

Основним документом щодо взаємодії України та ЄС у сфері захисту 

прав людини на сучасному етапі є Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — УА) [1]. В УА 

(ст. 2) чітко зазначено, що основою внутрішньої і зовнішньої політики сторін є 

такі принципи: повага до демократичних принципів, прав людини та 

основоположних свобод, як визначено, зокрема в Гельсінському Заключному 

акті та Паризькій хартії для нової Європи, а також в інших відповідних 

документах щодо захисту прав людини, як-от у Загальній декларації прав 

людини ООН і Європейській конвенції з прав людини та основоположних 

свобод СЄКПЛ, а також повага до принципу верховенства права. Крім того, в 

ст. 4 УА вказано, що в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між 

Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Протягом 

2014-2018 рр. в рамках діалогу з прав людини відбулось 4 засідання, які 

спрямовані на обмін думками щодо ситуації із захистом прав людини в Україні, 

подальших кроків з метою виконання зобов’язань Україні в даній сфері та 

досягнення всебічного дотримання норм міжнародного права.  

Заслуговує на увагу також проект Twinning Ombudsman («Впровадження 

кращого європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для 

захисту прав і свобод людини»), який впроваджувався протягом 2017-2018 

років литовськими та австрійськими правозахисними інституціями у співпраці з 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [2]. В 

рамках цього проекту був розроблений новий законопроект «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», а також 
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рекомендації для приведення закону «Про захист персональних даних» у 

відповідність до стандартів ЄС та нового Загального регламенту про захист 

персональних даних (GDPR). 

Однак, не дивлячись на результати співпраці, в Україні залишається ще 

низка проблемних питань в зазначеній сфері. В сучасній Україні створено 

багато нормативно-правових актів (в 2015 році Указом Президента України 

була затверджена Національна стратегія у сфері прав людини [3], 

Розпорядженням Кабінету міністрів України затверджений План дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року [4]), але з їх 

реалізацією в життя існують серйозні проблеми. Варто розглянути основні 

порушення прав і свобод людини і громадянина. Всі порушення і проблеми 

реалізації прав і свобод людини можна класифікувати так: який суб’єкт 

порушує права людини, і якими діями (бездіяльністю) це здійснюється.  

Відповідно до щорічної доповіді [5] на адресу Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини в 2017 році надійшло 25429 звернень, з них про 

порушення громадянських прав — 18878 (53,02 % від загальної кількості 

звернень), політичних прав — 4277 (12,03 %), соціальних прав — 3920 (11,00 

%), особистих прав — 2827 (7,94 %), економічних прав - 2180 (6,12 %), прав 

дітей — 839 (2,35 %), принципу рівності — 741 (2,09 %), культурних прав — 6 

(0,01 %). Отже, більше половини звернень стосуються порушень громадянських 

прав українців, серед яких найчастіше зустрічаються порушення права на 

звернення — 8081 (20,21 %), свобода від порушень прав працівниками 

правоохоронних органів — 3393 (9,53 %), прав осіб, позбавлених волі — 2584 

(7,26 %), права на судовий захист прав і свобод людини і громадянина — 2384 

(6,70 %) тощо. 

Якщо розглядати звернення громадян в розрізі органів влади, то можна 

виявити, що найбільше скарг надійшло на такі органи влади та інші установи: 

органи місцевого самоврядування — 3612 скарг (12,3 % від загальної кількості), 

Національна поліція України (з регіональними управліннями) — 2675 (9,1 %), 

суди України — 2205 (7,5 %). 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку 

проблема прав людини є постійною темою взаємовідносин між Україною і ЄС, 

причому ці зв’язки формалізовані через механізми постійної співпраці на рівні 

виконавчих і представницьких органів влади. ЄС продовжує вважати питання 

прав людини одним з найважливіших орієнтирів при проведенні своєї 

зовнішньої політики. Однак, як показали результати проведеного дослідження, 

дана проблема ще залишається актуальною для України, тому необхідно 

розширити рамки взаємодії з метою посилення захисту прав людини в Україні. 
Список використаних джерел: 

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 

2. Проект ЄС допомагає Україні вдосконалити законодавство у сфері захисту прав 

людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  



301  

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/55012/проект-єс-допомагає-україні-вдосконалити-

законодавство-щодо-захисту-прав-людини_uk. 

3. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента 

України від 25.08.2015  № 501/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015. 

4. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері захисту 

прав людини на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.11.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-р. 

5. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про 

стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2017 рік 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2018-1.pdf. 

 

 

УДК 342 

ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІІ 

ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Ростислав Веремієнко 

Сергій Дронов 

Вадим Лисенко 

Науковий керівник: 

Брайченко С. М., к.ю.н. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Корупція — це гангрена на тілі української держави, тому питання 

дослідження цього явища та механізмів боротьби з ним постають досить 

гостро. Україна тільки стала на шлях боротьби з корупцією та очікувати різких 

змін не варто. Насамперед варто зрозуміти саме поняття корупції та боротьби з 

корупцією.  

Отже, корупція — це негативне суспільне явище, яке проявляється в 

злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними 

діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. А 

боротьба з корупцією — це процес запобіганню та виявленню цього 

зловживання [4, с. 272]. 

Метою дослідження є органи Національної поліції як суб’єкт боротьби з 

корупцією. Їх відносять до другої групи суб’єктів зі спеціальними 

повноваженнями, складають спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції, визначені ЗУ «Про запобігання корупції», які здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії їй, безпосередньо виявляють, припиняють або 

розслідують корупційні правопорушення чи пов’язані з ними [2]. 

До основних завдань поліції віднесено виявлення, припинення та 

розслідування корупційних правопорушень при виконанні покладених на неї 

завдань щодо здійснення превентивної та профілактичної діяльності, 
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спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень. Також, поліція 

наповнює та підтримує в актуальному стані бази даних, що входять до єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно 

зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних 

правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих 

правопорушень у судах.  

Аналізуючи ЗУ «Про Національну поліцію» можна визначити, що 

національна поліція протидіє, як зовнішнім так і внутрішнім проявам корупції, 

а саме: 

1. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази (банки) 

даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 

справ України, стосовно: зареєстрованих кримінальних та адміністративних 

корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих 

правопорушень у судах (п. 9 ч.1 ст. 26). 

2. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються: у разі 

застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією (п. 9 ч. 2 ст. 51). 

3. Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається 

про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (ч.1 ст. 54). 

4. На поліцейських поширюються обмеження, визначені Законом 

України «Про запобігання корупції», цим та іншими законами України (ст. 61). 

5. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції 

припиняється: у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення 

до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення (п.10 ч.1 ст.77) 

[1]. 

Отже, в даному законі чітко видно як законодавець визначив пункти, які б 

протидіяли внутрішній корупції в Національній поліції. Та протидія корупції 

відбувається і на зовнішньому рівні, що займає чималу роль в загальній 

боротьбі з корупцією.  

Начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації 

МВС підписує антикорупційну програму на рік, а саме визначає вектор дії 

органів Національної поліції у сфері протидії корупції. Зазначаючи мету, 

шляхи, способи та принципи цієї програми. Також створюється програма щодо 

проведення  заходів із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальні 

заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного 

спрямування [3, с. 1112]. 

Отже, органи Національної поліції як суб’єкт запобігання корупції 

проводить та організовує велику кількість заходів для запобігання і протидії 

корупції не тільки зовнішньої, а й внутрішньої у системі МВС. Це має досить 

велике значення в загальній боротьбі на національному рівні, так як поліція це 

певний умовний рубіж між законністю та беззаконням і якщо корупція 
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повністю поглине систему МВС прогрес боротьби досягнутий за останні роки 

буде скасований. 

Наше дослідження дало чітко зрозуміти, що законодавчі механізми для 

запобігання корупції прописані та визначені для повноти ефекту всіх заходів, 

що проводяться в органах МВС варто додати відкритості та міжвідомчого 

контролю. Зараз існують прописані процедури та не вистачає для повноти 

ефекту їх виконання. Національна поліція відіграє велику роль в боротьбі з 

корупцією і це зараз не стосується зовнішньої протидії. Її найголовніша роль в 

боротьбі з корупцією є внутрішня боротьба з корупцією в органах МВС через 

процедури та механізми зазначені вище.  
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Питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою 

внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світу. Саме стан справ у сфері 

забезпечення прав і свобод, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким 

оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в 

цілому. Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права, свободи, 

а також економічні, соціальні, екологічні та культурні права. Вони мають бути 

загальні та рівні для всіх. Без дотримання цих прав неможливе нормальне 

існування та розвиток людини в суспільстві.  

Однією з реалій сучасного міжнародного правопорядку є визнання прав 

людини як складової частини міждержавних відносин, тобто ставлення держави 

до її громадян уже не вважається справою виключної внутрішньої юрисдикції. 



304  

Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у 

сфері прав людини, а Конституція України увібрала фундаментальні положення 

Декларації, зокрема щодо верховенства прав людини, рівності й непорушності 

її прав, права людини на свободу та особисту недоторканність, на достатній 

рівень життя тощо [1]. Водночас, на думку провідних міжнародних 

правозахисних інституцій, українське суспільство є поки що далеким від 

реального втілення ідеалів Декларації. Значна кількість громадян України до 

цього часу не забезпечена мінімальними правами, передбаченими цим 

документом. Відомо, що в Україні ці проблеми існують з часів незалежності. І 

потрібні чималі зміни не тільки в законодавстві та його реальному виконанні, а 

й у самому усвідомленні громадян на право захисту своєї честі, гідності, прав 

та інтересів. Цим і зумовлена актуальність обраної теми.  

Виходячи з актуальності теми, автор ставить перед собою мету дослідити 

юридичні аспекти вирішення проблеми порушення прав і свобод людини й 

громадянина в Україні. Дослідженням цієї проблем займалися такі вітчизняні 

науковці як О. Бандура, Є. Гіда, О. Гончаренко, О. Горова, які  прийшли до 

висновку, що права людини порушуються не тільки в Україні, а й в усіх 

державах світу без винятку. Проте порушення прав та свобод в Україні має свої 

особливості. 

Головними чинниками, що породжують неспроможність ефективного 

засобу захисту прав людини в Україні  є: 

− несформованість громадянського суспільства; 
− бездіяльність органів державного управління, зокрема правоохоронних [2]; 
− відсутність ефективного законодавства.  

Статистика показує, що кількість позовів до Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі від українських громадян кожного року зростає. 

Станом на 1 січня 2018 р. на розгляді ЄСПЛ перебувало приблизно 7100 скарг, 

що є четвертим показником серед країн-членів Ради Європи [3]. 

В останні роки, у зв’язку з подіями Революції Гідності та українсько-

російського конфлікту ситуація у сфері дотримання прав людини почала 

змінюватись. По-перше, ці події сприяли зародженню сильного громадянського 

суспільства в Україні, яке прагне змін і втілює їх через співпрацю з органами 

державної влади. Проте, соціологічні опитування свідчать, що лише 4 % 

респондентів вважають, що ситуація з дотриманням прав людини в Україні 

покращилася [4]. 

По-друге, значно зменшилася кількість скарг щодо протиправних дій 

правоохоронних органів, тортур і катувань на етапі досудового слідства, то 

тепер ситуація зовсім інша. Таких звернень десь тільки 10 % від того, що було 

кілька років тому. Найбільше на зменшення випадків тортур і катувань 

вплинуло забезпечення державою безоплатної правової допомоги і обов’язкової 

наявності адвоката. Тепер люди найбільше скаржаться на порушення їхніх 

економічних прав і свобод. 

По-третє, з метою вдосконалення правових та організаційних засад, 

створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод 

людини та громадянина Президент України П. Порошенко підписав Указ від 
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15 жовтня 2014 р. № 811/2014 «Про розроблення Національної стратегії у сфері 

прав людини». Стратегія створюється з урахуванням кращого світового досвіду 

створення подібних документів та задаватиме довгостроковий вектор розвитку 

регулювання й захисту прав людини, враховуватиме як усталені вимоги, так і 

сьогоденні унікальні реалії України. Стратегія містить механізми, цілі, 

принципи реалізації, очікувані результати, відновлення та реалізацію прав 

людини в Україні, порядок реалізації, дотримання, моніторингу й контролю за 

її імплементацією та розрахована на п’ять-сім років. Проект не вичерпує 

проблематику у сфері прав людини, а лише концентрується на системних 

проблемах, без розв’язання яких неможливий сталий розвиток суспільства. 

24 листопада 2014 р. наказом Міністерства юстиції № 245/7 утворено робочу 

групу з підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини, до 

складу якої ввійшли представники всіх зацікавлених органів влади, 

громадянського суспільства, міжнародних організацій, Секретаріату 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На засіданнях робочої 

групи, за результатами роботи з текстом проекту, складеного за пропозиціями 

тематичних підгруп, обговорювалися та доопрацьовувалися загальні 

положення, принципи Стратегії, розділи щодо забезпечення права на 

справедливий суд, охорону здоров’я, освіту, а також гендерної рівності, 

протидії насильству й торгівлі людьми, прав учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території та 

територіях, тимчасово непідконтрольних Державі Україна, розділ про 

реалізацію, моніторинг і контроль за імплементацією Стратегії. Аби Стратегія 

не перетворилася на черговий декларативний документ, який міститиме сухі й 

нерезультативні зобов’язання та рекомендації, Мін’юст пропише процедуру її 

імплементації та затвердить Національний план дій для її виконання. 

Національна стратегія з прав людини має стати єдиним документом, так званою 

«дорожньою картою» для органів влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері дотримання та захисту прав людини. 

По-четверте, українським законотворцям потрібно брати за приклад 

зарубіжне законодавство у сфері захисту прав людини, проте не забувати про 

розвиток національної правової науки і її здобутки. Адже закони потрібно 

приймати не тільки за зразком, а й відповідно до потреб суспільства країни, у 

якій вони приймаються. 

Не відкидаючи позитивних змін, слід зазначити, що на сьогоднішній день 

в Україні склалося чотири різних реальності з дотриманням прав людини: в 

окупованому Криму; частині Донецької та Луганської областей, контрольованій 

самопроголошеними ДНР та ЛНР; частині Донецької та Луганської областей 

вздовж лінії розмежування, контрольованій державою; і в решті регіонів країни. 

На контрольованій території це насамперед проявилося в масовому порушенні 

економічних та соціальних прав, що поставило велику частину населення 

країни за межу виживання. У «сірій» зоні, де кожної ночі можуть бути обстріли, 

люди живуть сьогоднішнім днем. Тут не всюди є опалення, газопостачання, 

вода, часто користуються «буржуйками» та п’ють колодязну воду, і є населені 

пункти, де майже немає непошкодженого будинку. І перспективи закінчення 
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цього нестерпного життя не проглядаються. В Криму продовжувалася політика, 

спрямована на позбавлення кримськотатарського народу етнічної та релігійної 

ідентичності. Кількість українських громадян, «в’язнів Кремля» в Криму, все 

зростає. Про прояв в Криму української ідентичності годі й говорити, це одразу 

викликає репресії [5]. 

Таким чином, в Україні мають місце факти порушення прав і свобод 

людини. Ситуація з їх дотриманням ускладнюється війною на сході України, 

анексією Криму, недостатньою сформованістю громадянського суспільства. 

Великою проблемою залишається декларативний характер більшості законів та 

підзаконних актів, що регулюють основні засади дотримання прав і свобод 

людини.  
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У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління прав 

людини, котре пов’язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, 

медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання у 

психофізіологічну сферу життя людини. Перша згадка про четверте покоління 

прав людини датована 1990-м роком. На думку авторитетних вчених, ці права 

повинні захищати людину від загроз, пов’язаних з експериментами у сфері 

генетичної спадковості особистості, пов’язаних з клонуванням та іншими 

відкриттями в галузі біології. 

Сьогодні в наукових колах вже обговорюються проблеми зародження 
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четвертого покоління прав людини, що стосуються зміни статі, трансплантації 

органів, клонування, використання віртуальної реальності, одностатевих 

шлюбів, штучного запліднення, евтаназії, вільної від дитини сім’ї та 

незалежного від державного втручання життя за релігійними, моральними 

поглядами. Зважаючи на те, що більшість цих проблем виходить за межі норм 

релігії і моралі, а наука не може передбачити, як реалізація цих можливостей 

особи позначиться на майбутньому поколінні людей, логічно постає питання: 

чи не є це негласним медичним експериментом над людською істотою в межах 

світового процесу глобалізації? Безперечно, це неприпустимо і потребує 

окремого наукового дослідження у сферах медицини, права, адже ігнорування 

цієї проблеми може мати катастрофічні наслідки для існування людства. 

Сучаний світ опинився у столітті біотехнологій. З розвитком цивілізації 

людина підкорила собі майже всі сфери життя суспільства. У сучасних умовах 

наукові дослідження все більше концентруються в галузі генно-інженерної 

діяльності. Високий рівень розвитку таких питань дозволяє вирішувати багато 

соціально-важливих проблем, які виникають в різних сферах життя людини. 

Разом з тим, масштабні дослідження в області генетики, біології та медицини 

несуть за собою необмежену владу над людиною, породжують цілий ряд 

проблем, перш за все — правового характеру [1]. 

Покоління прав людини — це класифікація прав людини, відповідно 

до їх історичного розвитку. Традиційно, їх прийнято ділити на три, але все 

частіше з’являється думка про виокремлення четвертого покоління. Ці права є 

результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, 

право людини на штучнусмерть (евтаназію); право жінки на штучне 

запліднення і виношування дитини для іншої сім›ї, вирощування органів 

людини з її стовбурових клітин та інше, однак, не є безмежним, наприклад, 

заборона клонування людини та встановлення інших правових меж. 

Четверте покоління прав людини — це незалежність і альтернативність 

особи у виборі правомірної поведінки, що ґрунтується на автономії в межах 

єдиного правового поля, норм моралі та релігії. Права четвертого покоління 

вирішують можливості сутності і життя людини, що є невід’ємною частиною 

сучасного буття в світовому масштабі. Але варто уникати закріплення нових 

медичних досягнень у правовій нормі до повного з’ясування наслідків такого 

втручання в організм людини. 

До переліку четвертого покоління прав людини можна включити: 

 Зміну статі; 

 Трансплантацію органів; 

 Клонування; 

 Використання віртуальної реальності; 

 Одностатеві шлюби; 

 Штучне запліднення; 

 Евтаназію; 

 Вільну від дитини сім’ю; 

 Незалежне від державного втручання життя за релігійними, 
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моральними поглядами; 

 На доступ до Інтернету [2]. 

Слід зазначити, що зазначений вище перелік не є вичерпним і з часом 

з’являються нові. 

Отже, варто зазначити, що на основі викладеної інформації можна 
зробити висновок, що на даному етапі розвитку людської цивілізації 

формується нове покоління прав людини, яке в існуючих умовах є досить 

суперечливим за своєю суттю. Якщо, наприклад, проаналізувати соціологічні 

опитування, що постійно проводяться різними службами соціологічних 

досліджень в різних країнах, можна зробити висновок, що суспільна думка 

стосовно цього питання «поділилась» на тих, хто підтримує право на існування 

четвертого покоління прав людини, та осіб, що проти, а також тих, хто вважає, 

що це їх не стосується. І за кожен з варіантів голосує приблизно однакова 

кількість респондентів. Тож дане питання потребує ретельного дослідження та 

«зважування» всіх «за» та «проти» задля того, щоб не зашкодити людській 

цивілізації та сприяти якнайкращому розвитку та зростанню людства як такого. 
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Поступове входження нашої держави у європейський та світовий простір 

зумовлює певні перетворення у всіх сферах життя суспільства, у т.ч. у 

суспільно-правовому аспекті. Орієнтація на право Європейського Союзу як 

взірець демократії та захисту прав людини виступає сьогодні істотним 

фактором розвитку законодавства і в нашій країні. Виходячи з цього, побудова 

справді демократичного громадянського суспільства в Україні потребує 

гармонійного розвитку економічної, політичної та правової систем у напряму 

запозичення правового досвіду європейських країн. 

Феномен правової системи Європейського Союзу стає сьогодні одними з 

актуальних питань правової науки, адже протягом кількох десятиліть 
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Європейський союз досяг свого масштабного розвитку і створив ефективне 

об’єднання країн-учасниць з різними соціальними, економічними, політичними 

та правовими системами. Зокрема, правова система Європейського союзу, як 

будь-якої демократичної країни, своїм ядром репрезентує принципи права. 

Отже, для побудови та розвитку принципів і норм права в Україні доцільно 

розібратися з нормативним та інституційним їх забезпеченням у країнах 

Євросоюзу. 

Теоретичні та практичні питання адаптації національного права до права 

Євросоюзу висвітлено в дослідженнях таких науковців, як: Т. Верхайєн, 

Г. Гернфельд, І. Грицяк, М. Гурка, Г. Друзенко, О. Зеркаль тощо.  

Метою даного дослідження визначено дослідження Хартії основних прав 

Європейського Союзу та її роль у формуванні України як демократичної 

правової держави з гарантованими для її громадян правами і свободами. 

Стаття 6 Договору про Європейський Союз (ДЕС) містить основні 

стандарти прав Європейського Союзу, основами нормативно-правовими актами 

якого є: 1) Хартія основних прав Європейського Союзу; 2) Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод. Визначення правових засад 

захисту прав людини в Європейському союзі тісно пов’язане з основними 

принципами (ст. 2 ДЄС), особливо з вимогами демократії, верховенства права і 

поваги людської гідності, а також з цілями (ст. 3 ДЄС) та демократичними 

принципами (розділ II ДЄС). При цьому використовуються критерії, викладені 

у ст. 49 ДЄС, які є орієнтиром для держав, що бажають приєднатися до 

Євросоюзу. Загалом же, ст. 6 ДЄС «виражає антропоцентричний напрям 

діяльності Союзу, зводить інтеграцію до положень цього напряму та пов’язує 

Союз із сучасними вимогами матеріального і конституційного верховенства 

права» [1, с. 14—15]. 

Принципи права ЄС становлять самостійну правову категорію правової 

системи, що обумовлено, перш за все, тим, що на сьогодні досі не сформовано 

чіткого однозначного підходу до їх трактування та розуміння, адже принципи 

права наділено багатоманітною функціональністю. Правильне розуміння ролі 

принципів права у правовій системі має для вітчизняної правової системи дуже 

важливе значення, адже вони — це «керівні ідеї, що містять у собі правові 

цінності та моральні засади, властиві правовій системі Європейського Союзу» 

[2, с. 231—232]. 

Неодмінною та дуже важливою складовою правової системи 

Європейського Союзу є ухвалений у 2000 р. конституційний Білль прав людини 

і громадянина ЄС [3, с. 40]. Його назва українською у перекладі Центру 

порівняльного права при Міністерстві юстиції України звучить як «Хартія 

основних прав Європейського Союзу». Важливість цього документа для 

України, на думку С. Шевчук та І. Кравчук, можна визначити тим, що 

українська система права повинна розвиватися «у напрямі задоволення 

Копенгагенських критеріїв щодо стабільності суспільства, верховенства права і 

функціонування ринкової економіки» [4, с. 42].  

Визначаючи місце Хартії ЄС у системі джерел права Європейського 

Союзу, можна помітити, що після набрання чинності 1 грудня 2009 р. 
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Лісабонським договором Хартія ЄС набула юридичної сили одного з 

установчих договорів Євросоюзу. Ураховуючи усталений у наукових колах 

поділ джерел права за ступенем їх фундаментальності на первинні та вторинні 

[5, с. 120], можна з упевненістю стверджувати, що для Суду ЄС (органу, який 

послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо 

національних правопорядків його держав-членів, першочергового значення 

набула саме Хартія, а не Єврпейська Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, не зважаючи те, що остання визнана Євросоюзом 

одним із загальних принципів його системи права.  

Відповідно до п. 3 ст. 6 Договору про ЄС основоположні права, в тому 

вигляді, в якому вони закріплені в Конвенції і випливають із спільних для 

держав-членів конституційних традицій, визнаються загальними принципами 

права ЄС, що ставить їх в ієрархії джерел права ЄС на друге місце після його 

установчих договорів [6, с. 112]. Таким чином, незважаючи на зміни, внесені до 

установчих документів ЄС Лісабонським договором 2007 р., які передбачають 

обов’язок ЄС приєднатися до системи захисту прав людини на основі 

Конвенції, сьогодні саме Хартія є джерелом стандартів захисту прав людини 

для усіх органів та інституцій ЄС [7, с. 24].  

Варто зауважити, що тільки за перший рік чинності Хартії Європейський 

Суд посилався на її норми більше 30-ти разів, а в листопаді 2010 р. уперше у 

своєму рішенні анулював положення низки регламентів ЄС (однієї з форм 

вторинних джерел права Євросоюзу) через їх суперечність Хартії ЄС [8].  

Вважаємо за потрібне відмітити основні структурно-змістовні 

особливості Хартії ЄС, важливі для України:  

1) переважна більшість прав, закріплених в Хартії, — це права людини, 

тому знання її можливостей, які зафіксовані в ній, є важливими для тих 

громадян України, які наразі перебувають у країнах ЄС чи мають намір виїхати 

туди найближчим часом; 

2) деякі положення Хартії вносять істотні нововведення в сучасне 

розуміння тих можливостей, які складають інститут прав людини. Відповідно 

аналіз Хартії ЄС на предмет її використання для України є важливим з огляду 

на перспективи удосконалення вітчизняного конституційно-правового 

механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в нашій державі; 

3) Хартія ЄС виступає не тільки правотворчим актом та джерело права, 

але і закріплює загальні фундаментальні цінності, відповідно до яких 

побудована структура документа (людська гідність, свобода, рівність та 

солідарність тощо) [9, с. 58]. Тому вона якісно переосмислює положення 

Конвенції, висуваючи на перше місце захист гідності людини, як основи 

загальнолюдських основних прав, свобод та цінностей [10, с. 176].  

Таким чином, Хартія ЄС на рівні самого Європейського Союзу 

беззаперечно зумовила забезпечення більш високого рівня міждержавного 

правового гарантування фундаментальних прав людини, а певні її норми 

можуть служити основою для удосконалення на рівні конституційного та 

правового захисту прав людини в нашій державі. 
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Одним із актуальних питань протягом всього існування людства 

залишається питання прав людини, можливіть їх реалізації та захисту. 

Утвердження, забезпечення, реалізація прав людини є важливим показником у  

державі, який вказує на її демократичність, соціальність, а також на те, що така 

держава є правовою. Гарантії дотримання прав людини та їх захисту закріплені 

як в національних, так і в міжнародних нормативних актах. 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод 

людини. У 1991 році Україна , ставши незалежною державою, зробила перший 

крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права. Так в 
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Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і 

громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і 

рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними. Згідно статті 22 Основного Закону держави права і свободи 

людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

Частин 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. Проте, нажаль, права людини в Україні частіше 

за все залишаються вивіскою української держави, за якою приховано не зовсім 

привабливий фасад та «кухня» функціонування державного апарату, чи 

діяльності так званих «професійних правозахисників». Загалом прав стало 

більше, але захищаються вони гірше [1]. 

Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина закріплюється на конституційному 

рівні та поточним законодавством. Конституція України закріплює основні 

права, свободи та обов’язки людини і громадянина.   

У Конституції України знайшла своє відображення і система органів, що 

покликана забезпечувати реалізацію прав людини. Ця система ґрунтується на 

тому принципі, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Конституційну систему органів захисту прав людини відбито у принципі поділу 

влад, що характеризує організацію і діяльність органів державної влади. 

Конституція України (ст. 6) закріплює, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. 

Законодавчий та виконавчі органи здійснюють заходи щодо захисту прав 

людини в межах і відповідно до повноважень, установлених Конституцією, 

законами України та іншими нормативно-правовими актами. Кожен має право 

звертатися по захист своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Одне з провідних місць у системі органів державної влади з гарантування 

прав і свобод людини належить Верховній Раді України. Це пов’язано з тим, що 

згідно з Конституцією України (ст. 75) Верховна Рада України — єдиний орган 

законодавчої влади в Україні. На неї покладається завдання нормативного 

закріплення, по-перше, всієї сукупності прав і свобод, якими наділяється 

людина і громадянин, по-друге, визначення системи захисту даних прав і 

свобод [2, с. 208—209].  

Як орган державної влади Верховна Рада України захищає права і 

свободи людини і громадянина шляхом здійснення повноважень, покладених 

на неї згідно зі ст. 85 Конституції України і, зокрема, кожний народний депутат, 

як державний службовець, який входить до конституційного складу Верховної 
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Ради України, також здійснює захист прав і свобод людини шляхом виконання 

покладених на нього посадових обов’язків. 

Крім органів, що належать до структур загальної компетенції і мають 

серед своїх обов’язків забезпечення прав людини, існують органи спеціальної 

компетенції. До них, вважаємо, належать судові та правоохоронні органи. 

Правоохоронними органами за законом [3] є такі, що беруть безпосередню 

участь відповідно у: а) розгляді судових справ у всіх інстанціях; б) провадженні 

та розслідуванні кримінальних справ та справ про адміністративні 

правопорушення; в) оперативно-розшуковій діяльності; г) охороні 

громадського порядку і громадської безпеки; д) виконанні вироків, рішень, 

ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і попереднього слідства та 

прокурорів; е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів 

та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; 

є) нагляді та контролі за виконанням законів.  

Судові органи становлять самостійну ланку органів спеціальної 

компетенції. Держава наділяє людину правом самостійного захисту своїх прав і 

свобод. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України) [1] . 

Серед правоохоронних органів закон виділяє органи: а) прокуратури; 

б) внутрішніх справ; в) служби безпеки; г) митні служби; д) охорони 

державного кордону; е) державної податкової служби; є) виконання покарань; 

ж) державної контрольно-ревізійної служби; з) рибоохорони; і) державної 

лісової охорони; к) інші, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції. 

Отже, систему засобів захисту прав і свобод людини становлять 

нормативно-правові акти матеріального і процесуального характеру, та  органи 

державної влади і місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. До 

судових органів, що забезпечують реалізацію прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина належать: Конституційний Суд України та суди 

загальної юрисдикції. Стосовно правоохоронних органів в реалізації 

забезпечувальної функції , то ним є органи: а) прокуратури; б) служби безпеки; 

в) внутрішніх справ; г) інші, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції. Саме на ці органи спеціальної компетенції покладаються головні 

обов’язки по забезпеченню реалізації прав і свобод людини та громадянина і 

від рівня організації їх роботи залежатиме ефективність реалізації основних 

прав людини. 
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Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, яка в повному обсязі набула чинності 1 вересня 2017 році, неухильно 

веде до формування єдиного європейського економічного простору. Проте на 

фоні розвинених європейських країн така асоціація робить нежиттєздатним 

питання національної економічної безпеки. Це пов’язане, перш за все з 

ослабленням ролі держави у вітчизняній економіці в останні роки. У той же час, 

відмовитися від євроінтеграції означає відмовитися від потенційного розвитку 

нашої країни, адже такий розвиток є ключовою передумовою забезпечення 

національної безпеки України, у т.ч. в економічній сфері. Євроінтеграція 

сьогодні стає актуальним процесом, що визначає пріоритетність економічних 

механізмів забезпечення національної економічної безпеки, відтісняючи на 

другий план політичні і стратегічні чинники, оскільки саме економічна сфера 

стає сьогодні пріоритетом світового розвитку.  

Досліджуючи чинну на сьогодні нормативно-правову базу забезпечення 

національної економічної безпеки, варто відмітити, що економічне 

законодавство нашої країни можна з впевненістю назвати одним із найбільш 

нестабільних та найменш досконалих. При цьому навіть перехід до 

міжнародних стандартів ведення господарства проходить подекуди мляво та 

неефективно, що свідчить про значні прогалини у економічному законодавстві, 

починаючи з часів набуття незалежності, коли держава намагалася швидко 

впровадити ринкові умови господарювання. Отже, актуальним на сьогодні 

вбачається розгляд питань удосконалення нормативно-правового забезпечення 

національної економічної безпеки крізь призму інтеграції нашої держави в 

європейський економічний простір. 

Досліджуючи питання нормативно-правового регулювання економічної 

безпеки держави, визначено, що вагомий внесок у даному напрямі зробили такі 

дослідники: Л. Абалкін, О. Барановський, Ю. Бондарчук, З. Варналій, В. Геєць, 

О. Кириченко, Т. Клебанова, В. Крутов, А. Марущак, В. Мунтіян, 

Є. Олейников, В. Сенгачов, В. Сідак, А. Сухоруков та ін. Проте нестабільність 

вітчизняного законодавства вносить нові суперечності та проблеми 

нормативного регулювання економічної безпеки держави, що потребує 

постійного перегляду та актуалізації пошуку шляхів їх вирішення. 
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Метою даного дослідження є аналіз існуючих проблем нормативно-

правового регулювання економічної безпеки держави та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Економічна безпека держави не може функціонувати без чинної системи 

законодавства. Теорія права визначає Конституцію як фундамент всієї системи 

законодавства, на якому базуються більш нижчі рівні законодавства. Тобто 

Конституція за своєю природою спрямовує в єдине русло різні форми 

законодавства, об’єднує їх, надає цілеспрямованості й узгодженості розвитку. 

Важливість Конституції та підпорядкування ній інших норм права визначає 

«необхідність вивчення таких норм з метою виявлення загальних правил, що є 

принциповими основами вже конкретнішого правового регулювання» [1, с. 5].  

Первинні конституційні норми, маючи найвищу юридичну силу, 

виступають верхнім рівнем ієрархії системи законодавства в галузі економічної 

безпеки держави.  

У той же час, вдаючись до вивчення спеціального права у галузі 

економічної безпеки держави, слід зазначити, що поряд з Господарським 

кодексом України у сфері забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарювання існує велика кількість нормативно-правових актів, у той час, 

як правовому регулюванню державної економічної безпеки приділено значно 

менше уваги. У цьому напрямі найбільш значимими можемо вважати:  

1) Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» — 

визначає правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і 

оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції, у т.ч. у сфері 

забезпечення економічної безпеки держави — через створення умов для 

формування економічної безпеки суб’єктів господарювання [2];  

2) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження 

механізмів реалізації їх конституційних прав на підприємницьку діяльність, 

особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову 

допомогу, захист)» [3];  

3) Закон України «Про національну безпеку України» [4] — основи та 

принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної 

політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від 

загроз;  

4) Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України «Про Стратегію національної безпеки України», цілями 

реалізації якої є «мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов 

для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-

визнаного державного кордону України, гарантування мирного майбутнього 

України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової 

держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової 

якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення 

інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в 

НАТО» [5]; 
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5) Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» — визначає мету, вектори 

руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 

оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 

становлення та розвитку України [6]; 

6) Концепція боротьби з тероризмом [7];  

7) Воєнна доктрина України [8] та ін. 

З метою конкретизації норм права у сфері економічної безпеки держави 

діє також ціла низка постанов КМУ. Так, зокрема, Постанова КМУ від 

04.03.2015 р. № 83 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, 

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» визначила 

стратегічні підприємства і організації для забезпечення узгоджених дій органів 

виконавчої влади щодо запобігання загрозам для економічної безпеки України 

[1, с. 8].  

Водночас погоджуємося з думкою Є. Білоусова, що «недоліком існуючої 

нормативно-правової бази є відсутність належної уваги з боку законодавця 

щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання на всіх 

рівнях ієрархії управління економікою, що втілюється в практичній відсутності 

відповідних конструкцій правових норм» [9, с. 11]. Тому вважаємо, що сьогодні 

назріла нагальна потреба формуванні дієвої та ефективної системи правового 

регулювання економічної безпеки на всіх рівнях — від господарюючого 

суб’єкта до держави, а завданням вітчизняних дослідників має стати надання 

пропозицій щодо практичного інструментарію забезпечення такої безпеки. 

Доцільно підкреслити, що забезпечення економічної безпеки нашої 

держави здійснюється не тільки відповідно до Конституції України та 

внутрішніх нормативних актів нижчого порядку, а і з урахуванням 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних 

договорів України, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами тощо [1, с. 6].  

Ураховуючи той факт, що вищенаведені нормативні документи у напряму 

регулювання економічної безпеки держави приймалися в різні роки існування 

нашої держави різними президентами (з 1998 по 2018 роки), відповідно їх 

політичні курси та зміст реалізовуваної політики позначилися на вмісті 

зазначених нормативних актів, що є однією з причин наявних суперечностей. 

Таким чином, вважаємо, що основу державної політики, спрямованої на 

нормативне регулювання економічної безпеки держави, повинна становити, 

передусім, збалансована та несуперечлива нормативно-правова база. У зв’язку з 

цим нагальною потребою вважаємо увідповіднення всього законодавства у 

сфері економічної безпеки до тих завдань, які сьогодні вирішуються у цій 

галузі, тобто є актуальними на даний період часу за існуючої суспільно-

політичної та економічної ситуації. Для цього необхідно здійснити якісний та 

ретельний перегляд всієї діючої на сьогодні нормативно-правової бази, усунути 

суперечності, що містяться в правових нормах, а також визначити пріоритети 

правового регулювання в сфері економічної безпеки держави.  
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Сучасний світ характеризується постійним переміщенням населення. 

Міграція знищує традиційні кордони між культурами, мовами і етнічними 

групами. Багато громадян України працюють у різних точках земної кулі. 

Частка українських працівників, що займаються трудовою діяльністю за 

кордоном доволі вагома в загальносвітовій трудовій міграції. Трудова міграція 

є проблемою не тільки України, а й усього світового співтовариства. На 

міжнародному рівні цьому питанню приділено значну увагу. Це 

підтверджується великої кількістю міжнародно-правових актів у цій сфері. 

Великий відсоток українців виїжджають до країн працевлаштування 

нелегально, у зв’язку із чим взагалі не мають жодних прав на території іншої 

країни. Громадяни розглядають трудову міграцію як спосіб пошуку кращих 

умов праці, порівняно з умовами на вітчизняному ринку. 

Метою дослідження є аналіз досвіду Європейського Союзу стосовно 

захисту прав трудових мігрантів. 
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Виклад основного матеріалу. Економічні негаразди, військові конфлікти, 

національні протиріччя, еологічні катастрофи та інші проблеми є основними 

причинами, які змушують людей до переміщення по планеті. За підсумками 

Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН), кількість мігрантів у 2015 році у 

світі сягнула 244 млн осіб, збільшившись на 41 % у порівнянні з 2000 роком. 

Одним з основних причин трудової міграції є безробіття та низький рівень 

доходів. Можна відзначити невіповідність оплати праці сучасним потребам і 

зростання вимог роботодавців  до якості робочої сили, що спричиняє подальше 

соціальне розшарування та молозабезпеченість населення. 

Надзвичайно важливо забезпечити надійні й дешеві канали переказу 

валюти. Потреба в цьому велика, оскільки українські мігранти здебільшого або 

перевозять зароблене самі, або передають гроші сім’ям через приватних осіб. 

Водночас послуги, надані банком, захищають заробітчан віж прямого 

пограбування. 

Варто також приділити увагу наданню притулку. У здійсненні цього виду 

діяльності Україна керується міжнародними зобов’язаннями, а також рівнем 

розвитку суспільства та його економічним потенціалом. Найгострішою 

проблемою для мігрантів є отримання житла. Варто зазначити, що житловий 

фонд міграційної служби повинен створюватися, а житло роподілятися з 

урахуванням потреб у робочій силі тих чи інших населентх пунктів, 

можливостей працевлаштування [3, c. 81]. 

Необхідно також вирішувати освітні проблеми мігрантів, організовувати 

для них професійно-технічне навчання та перепідготовку. Велике значення для 

отримання роботи, особливо для спеціалістів, має знання мови, у вивченні якої 

також повинна надавати підтримку міграційна служба.  

До основних міжнародно-правових документів щодо захисту прав 

трудящих мігрантів належить Конвенція Міжнародної організації праці про 

трудящих мігрантів (1949 р.), Конвенція про зловживання в галузі міграції та 

про забезпечення трудящим мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення 

(1975 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.), Міжнародна конвенція про 

захист прав всіх трудящих мігрантів і членів їх сімей (1990 р.) [4, c. 319]. 

Ст. 19 Європейської соціальної хартії прямо захищає права трудящих 

мігрантів і вимагає, що іноземні робітники та члени їхніх сімей мали однакові 

умови з громадянами європейських країн щодо винарогоди та інших умов 

праці, включаючи можливості прийняття на роботу, вступу до профспілок, 

ведення колективних переговорів. Європейська конвенція про правовий статус  

трудящих мігрантів (1977 р.) повністю присвячена захисту прав та інтересів 

трудящих мігрантів. Незважаючи на потужну нормативно-правову базу, яка 

передбачає захист прав трудящих мігрантів, часто існує дисбаланс між 

правами, які гарантують нормативно-правові документи, і реаліями, з якми 

стикаються люди. 

У «Всесвітній доповіді 2016: Євросоюз» Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації у ході розгляду ситуації у Франції висловив стурбованість 

дискримінацією стосовно мігрантів та «вихідців з інших країн» у доступі до 
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працевлаштування, житла, культури та охорони здоров’я, а також проблемами з 

якими вони стикаються в галузі освіти [1]. 

На сьогодні ЄС має найбульшу у світі інтеграційну систему у сфері 

трудової міграції, адже він є одним з основних регіонів призначення трудящих 

мігрантів, які перебувають у третіх країнах. Оскільки в останні десятиріччя ЄС 

перетворився в один з основних регіонів призначення трудящих мігрантів, які 

прибувають із третіх країн, у поточний період держави-члени ЄС, відповідно до 

вимог Римського договору, ідуть шляхом спрощення та полегшення умов 

перебування мігрантів з третіх країн на своїй території [4, c. 803]. 

Варто наголосити про захист трудових прав громадян України за 

кордоном. У спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини Н. Карпачової, стосовно стану дотримання та захисту прав громадян 

України з акордоном, було здійснено розподіл трудящих мігрантів на 

4 категорії: 

І категорія — особи, які мають дозвіл на постійне проживання на 

території іноземної держави, що одночасно дає право і на безстрокове 

працевлаштування; 

ІІ категорія — особи, які мають тимчасовий дозвіл на перебування і на 

працевлаштування; 

ІІІ категорія — особи, які на законних підставах тимчасово перебувають 

на території іноземної держави (на лікуванні, навчанні, з туристичними або 

приватними цілями) і нелегально працюють; 

ІV категорія — особи, які перебувають на території іноземної держави 

нелегально і нелегально працюють [2, c. 11]. 

Зазначена класифікація має практичне значення, оскільки в залежності від  

віднесення до тієї чи іншої категорії, трудящий мігрант має різне коло 

повноважень. 

Основними актами, які врегульовують правовий статус трудящих 

мігрантів є Європейська конвенція 1977 року (сторонами цієї угоди є лише 

члени СНД). Зазначеними нормативними актами розкривається поняття 

«трудящих мігрантів»: 1) громадяни Договірної сторони, якому інша Договірна 

сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної 

роботи; 2)особа, яка постійно проживає на території Сторони виїзду, яка на 

законній основі займається оплачуваною діяльністю в Стороні 

працевлаштування [4, c. 213]. 

Отже, наразі можна говорити про принцип міжнародного захисту прав 

людини як обов’язок держав на основі міжнародно-правових угод вживати всіх 

заходів щодо захисту прав людини, включаючи трудящих мігрантів. На 

сучасному етапі Європейський Союз важко уявити без забезпечення 

фундаментальних прав людини без їх реального та ефективного захисту. На 

сьогодні, вже є певні кроки саме в Україні щодо захисту прав трудящих 

мігрантів. Україна підписала з Литвою угоду про захист трудящих мігрантів. 

Цей документ має на меті забезпечити належний захист прав наших громадян, 

які працюють в Литві та відповідно литовських громадян в Україні. 
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Проблема розбудови громадянського суспільства та демократичної 

правової держави є безпосередньо пов’язаною з розвитком правосвідомості й 

правової культури громадян України. 

Правова культура громадян демократичного суспільства — це ціннісно-

нормативна система, орієнтована на ідеали гуманізму і демократії, яка 

схвалюється більшістю населення в суспільстві або основними соціальними 

групами. Вона включає базові демократичні переконання, установки, орієнтації, 

символи, спрямовані на політико-правову систему, охоплює як правові ідеї і 

цінності, так і діючі норми правової практики. Правова культура громадян в 

демократичному суспільстві залежить від рівня правової свідомості. 

Правосвідомість є сукупністю правових уявлень, почуттів, переконань, 

оцінок, що виражають ставлення індивідів, соціальних груп, суспільства в 

цілому до права, до поведінки людей у галузі правового регулювання. 

Правосвідомість громадян демократичного суспільства виступає ще й каналом 

впливу права через мотивацію, емоції, свідомість на поведінку людей, на 

формування суспільних і групових відносин і зв’язків в демократичному 

суспільстві. 

Побудова демократичної правової держави і відповідного суспільства 

неможлива без правової свідомості. Правосвідомість розглядають як вид 

суспільної свідомості, що включає сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, 

теорій і компетенцій [1, с. 41—46]. 

Характерні ознаки правосвідомості: 
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− правосвідомість є однією з форм суспільної свідомості та вкупі з іншими 
формами свідомості відображає суспільне буття. 

− містить поняття, уявлення, судження, почуття, емоції, концепції, теорії, 
програми. 

− правосвідомість обумовлена соціально-економічним устроєм конкретного 

суспільства. 

− ідеологічні елементи правосвідомості виступають головними елементами 
правової культури та правового виховання. 

З точки зору глибини відображення правової діяльності виділяють три 

рівні правосвідомості: повсякденна (емпірична), наукова (теоретична) та 

професійна. 

Повсякденна складається під впливом конкретних умов життя. 

Професійна-сукупність юридичних правових знань, емоцій, оцінок. Наукова- 

сукупність наукових знань, теорій, почуттів юристів-науковців щодо системи 

громадянського суспільства. 

Структура правосвідомості: 1) правова психологія — переживання, 

почуття, настрої, звички, стереотипи, які виникають у людей у зв’язку з 

правовими нормами і практикою їх реалізації. Вона є стихійним пластом 

правової свідомості. Так, проявами правової психології є почуття 

справедливості, повага до прав і свобод людини, нетерпимість або, навпаки, 

байдужість до беззаконня, страх перед відповідальністю, емоційна реакція на 

правові явища; 2) правова ідеологія — ідеї, теорії, погляди, які відображають та 

оцінюють правову реальність. Це більш глибоке осмислення суб’єктами 

правових явищ, що характеризує раціональний рівень правових оцінок. 

У правовій ідеології можуть відображатися інтереси великих соціальних 

спільнот (класів, професійних, релігійних, етнічних груп), хоча конкретна 

правова теорія або концепція завжди формулюється безпосередньо тим або 

іншим мислителем. 

Правова ідеологія — головний елемент у структурі правосвідомості. 

Відмінність правової ідеології від правової психології полягає в наступному. 

Правова психологія носить емоційний характер, складається стихійно, 

переважно на основі повсякденного досвіду людей. Правова ідеологія є перш за 

все знанням про право, складається на основі досліджень нормативно-

правового матеріалу, наукової та навчальної літератури. Правова ідеологія 

прагне, виявивши суть і закономірності в бутті права, представити ці знання у 

вигляді певної догми. Разом із тим правова психологія і правова ідеологія тісно 

взаємопов’язані. Правова психологія є необхідним фоном, на якому 

складаються правові погляди, ідеї, теорії. 

Правова свідомість виконує ряд основних функцій, а саме: 

1) гносеологічна (пізнавальна) функція, яка передбачає накопичення знань про 

право і осмислення правових явищ; 2) регулятивна функція, яка реалізується 

через систему мотивів, ціннісних орієнтацій, правових установок, котрі 

виступають специфічним регулятором (внутрішнім регулятором) поведінки 

людей; 3) оцінна функція, яка передбачає оцінку правових явищ: правової 

поведінки людей (зокрема власної поведінки), правових норм, 
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правозастосовчих органів та їхньої діяльності. Оцінки можуть бути 

позитивними і негативними. Негативна оцінка права може носити 

конструктивний характер, коли пропонуються заходи з удосконалення права і 

юридичної практики, і деструктивний характер, коли право відкидається як 

таке [2, с. 524]. 

Першочерговим завданням на шляху розбудови в Україні громадянського 

суспільства і правової держави є подолання деформації правової свідомості та 

створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної й 

свідомої участі громадян у здійсненні реформи. Адже саме правова культура та 

правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства 

правового закону в суспільстві. 

Деформація правової свідомості — це соціально-правове явище, що 

характеризується зміною її стану, при якому у носіїв формуються певні ідеї, 

уявлення, погляди, знання, відчуття і настрої, переживання і емоції, які 

спотворено відображають юридичну дійсність і виражають негативне ставлення 

до діючого права, законності і правопорядку. 

Під видами деформації правосвідомості можна розуміти способи її 

прояву, які відрізняються один від одного різним ступенем перекручення 

компонентів правової свідомості у віддзеркаленні правової дійсності й які в 

сукупності розкривають суть і зміст цього явища. Можна виділити наступні 

види деформації правосвідомості: правовий нігілізм (загальне негативне, 

зневажливе ставлення до права, закону, правопорядку, юридичне неуцтво), 

правовий ідеалізм (фетишизм) (переоцінка реальних можливостей права), 

правовий інфантилізм (несформованість правових знань, оцінок, почуттів), 

правовий дилетантизм, правову демагогію (маніпуляція ідеєю права або 

правовими ідеями з метою досягнення власних корисливих інтересів), правовий 

риторизм (висування до права завищених, необґрунтованих претензій) і 

переродження правосвідомості (готовність до свідомого вчинення людиною 

навмисних, переважно тяжких злочинів, мотивами яких стають жорстокість, 

корисливість та ін.). Вони, перш за все, торкаються деформації індивідуальної 

правосвідомості, що не виключає їх прояву на груповому і суспільному рівнях.  

Подолання деформації правової свідомості та створення умов для 

підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі 

громадян у здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завданням 

суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського 

суспільства і правової держави. Саме ці питання набули наразі особливої 

актуальності і потребують подальшого дослідження. Необхідно розробляти та 

впроваджувати заходи щодо боротьби з деформацією правосвідомості 

населення До цих заходів можна віднести організацію правового виховання 

населення, якісну підготовку та перепідготовку юридичних кадрів, отримання 

якісної освіти тощо [3, с. 144—152]. 

Отже, проблеми правосвідомості та правової культури ще тривалий час 

будуть актуальними, а необхідність їх дослідження безпосередньо випливає з 

конституційного проголошення України правовою державою. Це обумовлює 

потребу в неухильному зростанні й досягненні високого рівня правосвідомості 
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та правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного 

державного службовця, і особливо професійних юристів, на яких припадає 

головна робота у законотворенні та застосуванні права. 
Список використаних джерел: 

1. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко 

// Право України. — 2008. — № 6. — С. 41—46. 

2. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. — 4-те вид., 

допов. і перероб. — Київ : Алерта, 2013. — 524 с. 

3. Штанько А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки 

/ А. О. Штанько // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2009. — Вип. 43. — 

С. 144—152. 

 

 

УДК 340.11 

ПРИВАТНЕ І ПУБЛІЧНЕ ПРАВО  

 

Анастасія Зінов’єва 

Юлія Єрмоленко 

Науковий керівник: 

Чернявський А. Л., к.ю.н.,доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Вперше розмежування системи права на галузі приватного і публічного 

права обґрунтував Ульпіан (170-228 рр.). Він вважав, що публічне право 

відноситься тільки до положення Римської держави, а приватна — до окремих 

осіб. Тобто предметом публічного права є інтереси суспільства, а приватного 

права — сфера приватних інтересів [5, с. 257].  

Головна відмінність приватного і публічного права у розмежуванні 

державних майнових відносин та інших інтересів суспільства. У цій сфері 

держава має виступати лише в ролі захисника прав і законних інтересів. 

Метою дослідження є вивчення співвідношення публічного і приватного 

права. 

Приватне право — це сукупність правових норм різних галузей права , 

предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних 

інтересів юридично рівних суб’єктів за допомогою переважно диспозитивного 

методу регулювання [3, с. 410]. 

До ознак приватного права можна віднести: 1) регулює відносини 

приватних осіб між собою; 2) забезпечує приватний інтерес: акцентує увагу на 

економічній свободі, вільному самовиявленні й рівності товаровиробників, 

захисті власників від сваволі держави; 3) забезпечує вільне волевиявлення 

суб’єктів при реалізації своїх прав; 4) припускає широке використання 

договірної форми регулювання; 5) містить норми, які є зверненими до 

суб’єктивного права та забезпечують судовий захист; 6) характеризується 

переваженням диспозитивних норм, розрахованих на самовідповідальність за 

свої обов’язки та дії; 7) зберігає класичну юридичну техніку [1, с. 382]. 
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Публічне право — це підсистема права, яка складається з норм, що 

регулюють відносини, пов’язані зі здійсненням функцій публічної влади у 

сфері реалізації інтересів держави і місцевого самоврядування за допомогою 

імперативного методу правового регулювання. 

Предметом публічного права є відносини, пов’язані з реалізацією 

публічних інтересів. Ці відносини зазвичай виникають між суб’єктами владних 

повноважень, а також між суб’єктами владних повноважень та іншими 

суб’єктами права. Метод регулювання публічного права становить сукупність 

прийомів, що характеризують використання в публічно-правовій сфері того чи 

іншого комплексу юридичних засобів. Він є імперативним, забезпечує 

побудову публічних правовідносин за субординаційною схемою «влада — 

підпорядкування», передбачає наділення одного із суб’єктів правовідносин 

владними повноваженнями і компетенцією. 

До публічного права можна віднести такі ознаки: 1) регулює відносини 

між державними органами або між приватними особами і державою; 

2) забезпечує публічний інтерес — акцентує увагу на заборонах, обов’язках 

людей (підданих) перед державою; 3) забезпечує одностороннє волевиявлення 

суб’єктів права; 4) припускає широку сферу розсуду; 5) містить норми загальні 

й безособові, що мають нормативно-орієнтувальний вплив; 6) характеризується 

переваженням директивно-обов’язкових норм, розрахованих на ієрархічні 

відносини суб’єктів і субординацію правових норм і актів; 7) широко 

використовує новітні технічні прийоми. 

Публічне і приватне право — це, з одного боку, суперечливі, а з іншого 

— взаємозалежні грані права. Сьогодні правові системи багатьох цивілізованих 

країн ґрунтуються на принципі поділу права на приватне й публічне (ФРН, 

Франція, Італія, Іспанія та ін.). Світова юридична наука визнає поділ права на 

приватне й публічне певною мірою умовним, але необхідним. 

Слід також зазначити, що між публічним і приватним правом нема 

неперехідних кордонів. Вони взаємопов’язані між собою. Ті функції, які вони 

виконують, у результаті відповідають інтересам усіх. Тому приватне право 

фактично не існує без публічного, оскільки публічне покликане охороняти і 

захищати приватне. Приватне право ґрунтується на публічному, без якого воно 

могло б бути знецінене. Окрім того, в процесі історичного розвитку грані між 

ними в ряді сфер суспільного і державного життя стираються, виникають 

змішані публічно-правові і приватно-правові відносини (наприклад, з питань 

соціального, трудового та ін. права). Разом з тим, на сьогодні публічне і 

приватне право лишаються фундаментальними вихідними частинами дійсно 

демократичної правової системи [4]. 
Список використаних джерел: 

1. Абдулаев М. И. Теория государства и права / М. И. Абдулаев. — Москва : 

Финансовый контроль. 2004. — 410 с. 
2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. 

Атаманчук. — Москва : Юридическая литература, 1997. — 400 с. 
4. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-

Спинози. — Москва : Международные отношения, 1997. — 399 с. 



325  

5. Марченко М. Н. Теория государства и права / Марченко М. Н.. —  Москва : 

Юрид. лит., 1996. — 432 с. 

6. Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник для юрид. фак. и вузов 

/ Ю. А. Тихомиров. — Москва : БЕК, 1995. — 485 с. 

 

 

УДК 347.2.1 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

Юлія Зінченко 

Ірина Могила 

Науковий керівник: 

Чернявський А. Л., к.ю.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

Черкаський інститут 

 

На сьогоднішній день власність посідає особливе місце в суспільному та 

приватному житті громадян. Практично кожен протягом свого життя 

стикається з тими чи іншими проблемами, пов’язаними з власністю. Власність 

— це та сама база, яка гарантує життєздатність економіки держави, забезпечує 

існування і розвиток суспільства. Також кожен громадянин має право на свою 

власність. Право власності — це правові норми, які регулюють і закріплюють 

суспільні відносини, які виникають з присвоєнням матеріальних благ 

громадянами, юридичними особами та державою та надають суб’єктам рівні 

права та обов’язки. Право власності має певний свій зміст, що полягає в єдності 

трьох складових: володіння, користування і розпорядження. На зміст права 

власності не впливають місце проживання та місцезнаходження майна. Власник 

має не тільки право власності, а й несе певні обов’язки. Зокрема, він 

зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Це є один із найважливіших інститутів сучасної 

держави інститут приватної власності. Інститут права власності посідає 

центральне місце в системі цивільного права правової системи України. В 

Україні статус цього інституту базується на нормативно-правових актах, серед 

яких головне місце посідає Конституція України [1]. Актуальність теми 

зумовлена встановленням нових засад права власності, та нових пріоритетів в 

цивільному законодавстві, які забезпечують перехід України до більш 

розвинутої країни. 

Характеризувати право власності можна так: 

− зміст права власності проявляється у праві володіти, користуватися та 
розпоряджатися майном, що належить власнику; 

− власником речі (майна) може бути будь-яка особа; 

− об’єктом, щодо якого реалізуються права на власність, може бути будь-яка 

річ, наділена індивідуальними ознаками; 

− власник здійснює своє право на річ завжди за своєю власною волею та задля 
своїх інтересів. 
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Право власності розглядають як в об’єктивному, так і суб’єктивному 

аспектах. Аналіз права власності вирізняє дві його сторони: позитивну і 

негативну. У першій виражається право власника вільно розпоряджатися своєю 

річчю. У другій його право усувати будь-яку іншу особу від впливу на цю річ . 

Характерною ознакою права власності є те, що воно існує само по собі 

незалежно від відносин між особами. Право власності набувається на 

підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право 

власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає 

із закону або незаконність набуття права власності не встановлена 

судом[2]. 
Цивільний Кодекс України, а саме книга третя стаття 324 «Право 

власності Українського народу» говорить про те, що: 

1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 

шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності 

Українського народу. 

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених 

Конституцією України. 

3. Кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами 

права власності Українського народу відповідно до закону. 

Також існують і форми власності, а саме приватна, державна, 

комунальна. 

Право комунальної власності — це право територіальної громади 

володіти, економно та ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 

розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування. Право приватної власності є непорушним. 

Державна власність — це форма власності, при якій майно, зокрема 

засоби та продукти виробництва, належать державі повністю або на основі 

часткової чи спільної власності. Відповідно до ст. 326 ЦК України у державній 

власності є майно, у тому числі кошти, що належать державі Україна. Від імені 

та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи 

державної влади [3]. 

Отже, право власності відіграє ключову роль для суспільства. З 

урахуванням загальноприйнятих способів захисту цивільних прав і обов’язків 

цивільно-правовою наукою сформовані й спеціальні способи захисту цивільних 

прав та інтересів суб’єктів правовідносин власності. 
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У рамках реформи, що проводиться нині, в системі Міністерства 

внутрішніх справ (МВС) України психологічне забезпечення співробітників 

органів внутрішніх справ розглядається керівництвом МВС України і 

суспільством в якості одного з пріоритетних напрямів роботи з особовим 

складом. Сьогодні, як ніколи, актуальна проблема саморегуляції особових 

особливостей у рамках соціальної рефлексії співробітників МВС України і 

громадської думки. У зв’язку з новими вимогами до особи співробітника МВС 

соціальна рефлексія як спосіб переосмислення їм змісту своєї свідомості про 

себе дозволяє конструктивно розробляти засоби аналізу психологічних 

ситуацій у рамках виконання оперативно-службових завдань, що стоять перед 

співробітниками. Професійна діяльність співробітників МВС належить до 

розряду складних, пред’являючих високі вимоги до працівників 

правоохоронних органів, оскільки від прийнятих ними рішень залежать долі 

багатьох людей. Співробітники МВС представляють державні інтереси. 

Професійна діяльність співробітників МВС належить до розряду 

складних, пред’являючих високі вимоги до працівників правоохоронних 

органів, оскільки від прийнятих ними рішень залежать долі багатьох людей. 

Співробітники МВС представляють державні органи, що стоять на варті 

особистих і державних інтересів. На думку В. В. Простякова, «основними 

особливостями професійної діяльності співробітників МВС є:  

 правова регламентація (нормативність) професійної поведінки, 

рішень працівників МВС, що професійно беруть участь в правоохоронній 

діяльності; 

 владний, обов’язковий характер професійних повноважень 

посадовців МВС;  

 екстремальний характер правоохоронної діяльності — 

нестандартний, творчий характер праці; 

 процесуальна самостійність і персональна відповідальність» [3].  

Істотною особливістю діяльності співробітника МВС є конфліктний 

характер тих ситуацій, на тлі яких розгортається і протікає служба 

поліцейського. Конфліктність діяльності проявляється в різних формах: 

вступаючи у взаємодію із злочинцем, співробітник випробовує активний опір з 

його боку, він повинен долати спроби порушника замаскувати свої дії, ввести в 

оману і навіть спровокувати співробітника на неправильні, протиправні дії. У 
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цих критичних ситуаціях спілкування співробітник зобов’язаний зберігати 

самоконтроль, мати підвищену психологічну стійкість, щоб не піддатися на 

провокації і протистояти злочинцеві. Успішне рішення проблемно-критичних 

ситуацій багато в чому визначається рівнем розвитку рефлексії співробітника 

МВС. У реальній правоохоронній практиці співробітник часто стикається з 

ситуаціями, які не можуть бути вирішені на рівні професійних стереотипів і 

освоєних прийомів дії. 

Рівень розвитку рефлексії визначає спосіб поведінки співробітника в 

подібних ситуаціях. Він може поводитися деструктивно, нескінченно пробуючи 

знайомі способи, не дивлячись на їх неефективність, або «піти» з ситуації, 

оголосивши її нерозв’язною. Інший спосіб поведінки полягає не в простому 

переборі варіантів дій, а в оцінці рефлексії, аналізі, переосмисленні, 

спрямованих на виявлення конфліктного змісту цієї конфліктної ситуації і на 

вичленення творчого завдання. Такий спосіб поведінки призводить до 

конструктивного рішення проблемної ситуації і до професійно-особового 

зростання співробітника МВС. У сучасній психології «рефлективність» 

розглядається як одна зі змістовних характеристик індивідуального стилю 

діяльності поліцейського.  

«Особливу увагу необхідно звернути на юридичну аргументацію, яка є 

різновидом юридичної комунікації, результатом діяльності правового 

мислення, службовець обгрунтуванню певної точки зору на життєвий випадок, 

що стався, з метою переконання в її істинності, розуміння і прийняття» [2]. 

Можна відмітити ще одну особливість службової діяльності 

співробітника МВС — публічний і громадський характер. Діяльність 

співробітника МВС розгортається під суворим і постійним соціальним 

контролем. Складність виконання завдань у присутності публіки 

підкреслюється і тим чинником, що співробітник зобов’язаний дотримуватися 

не лише громадського етикету, норм моралі, але і певних статутних вимог, які 

іноді незрозумілі оточуючим. 

Рефлексія з функцією контролю спрямована на співвідношення з 

еталоном особових характеристик. Конструктивна функція спрямована на їх 

перебудову як неефективних в цій ситуації. Якщо ми розглянемо діяльність 

співробітників МВС з точки зору функцій рефлексії, то побачимо, що 

контрольна функція включає уміння аналізу професійної діяльності, 

функціональних обов’язків уміння контролю самопізнання, а конструктивна — 

уміння корекції оцінок, стосунків, діяльності, уміння швидко пристосовуватись. 

Значить, рефлексія в професійній діяльності співробітників МВС буває 

контрольною і конструктивною. Отже, рефлексія складає суть професійної 

діяльності співробітника МВС, оскільки пов’язана з його творчістю, 

міжособистісною взаємодією, психологічно компетентним спілкуванням і 

іншими аспектами правоохоронної діяльності. Крім того, професійне мислення 

співробітника МВС відрізняється рефлексивністю, тобто його інтелектуальна 

діяльність пов’язана з аналізом власних міркувань, дій і одночасною імітацією 

думок і дій інших учасників конфліктної взаємодії; постійним переходом 

вірогідного знання в достовірне. 
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Актуальність обраної теми для дослідження насамперед зумовлена тим, 

що вбивства, замасковані під самогубства, як і інші злочини, мають свої 

особливі елементи, які в певній сукупності становлять систему. 

Криміналістична характеристика вбивств, інсценованих під суїцид, є 

виокремленою від кримінально-правової та кримінологічної характеристик. 

Метою дослідження є визначення особливостей криміналістичної 

характеристики замаскованих вбивств, вивчення способів вчинення цих 

злочинних діянь, беручи до уваги те, що способи вчинення вбивств, тим більше 

інсценованих під суїцид, не зазначено в диспозиціях статей КК України. 

Типові кримінальні ситуації при розслідуванні вбивств, замаскованих під 

самогубства, являють собою сукупність способів і знарядь, застосовуваних 

суб’єктами відповідної групи злочинів у процесі їх вчинення. До таких знарядь 

відносять: вогнепальну, холодну зброю, різні колюче-ріжучі та інші предмети, 

медичні препарати, хімічні речовини тощо. Проте типова кримінальна ситуація 

буде неповною без окремих елементів способів і обставин вчинення вбивств, 

інсценованих під суїцид. В основному — це певні дії, прийоми або система 

прийомів злочинця, які дають йому можливість, використовуючи зброю, 

предмети, речовини, вчинити вбивство, інсценоване під суїцид. 

Основна криміналістична формула способу вчинення вбивств, 

інсценованих під суїцид, відповідає принципу: де, коли, з допомогою чого, ким. 
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А способи вчинення цих злочинів охоплюють стадії: підготування, вчинення і 

приховання. 

У криміналістичній характеристиці вбивств, інсценованих під суїцид, 

важливим елементом є способи їх приховання завдяки використанню 

різноманітних прийомів. Способи приховування вбивств, замаскованих під 

самогубство, мають типові прийоми — знищення або поміщення в таємні місця 

знарядь і засобів вчинення цих злочинів, їхніх слідів чи предметів, добутих 

злочинним шляхом, а також інші дії, спрямовані на усунення або утруднення 

можливості виявлення злочину. 

Причиною введення в оману представників органів досудового слідства, 

дізнання, органів державної влади, громадськості про те, що певна особа 

покінчила життя самогубством, є мета — приховати вчинений злочин і 

уникнути кримінальної відповідальності. 

Отже, відомості про способи приховання вбивства, інсценованого під 

суїцид, з цілком закономірних причин є складовим компонентом зазначеної 

групи злочинів. І це тому, що обсяг відповідних даних суттєво впливає на 

розкриття та розслідування вбивств, замаскованих під самогубство. 

Важливим елементом криміналістичної характеристики вбивств, 

інсценованих під суїцид, є особа злочинця. 

До криміналістичних ознак необхідно віднести соціальні, психологічні, 

демографічні особливості особи злочинця, їхні співвідношення (порівняння) з 

аналогічними ознаками особи потерпілого. Порівняння криміналістичних ознак 

особи злочинця і особи потерпілого передбачає їх дослідження як однорідних 

об’єктів з виявленням однакових рис або відмінностей, переваг, недоліків. 

Мотив і мета вчинення вбивств, інсценованих під суїцид, також є 

елементом криміналістичної характеристики. Тому в процесі розслідування 

вбивства, замаскованого під самогубство, необхідно обов’язково встановити 

його мотиви і мету. Найбільш поширеними мотивами і метою вбивств, 

замаскованих під самогубство є: позбутися конкурента в бізнесі; успадкувати 

матеріальні цінності; позбутися обов’язків родинного союзу; приховати інший 

злочин чи полегшити його вчинення та ін. 

Відомості про обставини, що сприяють вчиненню вбивств, інсценованих 

під суїцид, є одним з визначальних елементів криміналістичної характеристики 

цих злочинів. Отож, сукупність умов, в яких відбулася подія злочину—

убивство, інсценоване під самогубство, охоплює проблему обставин, за яких 

цей злочин готувався, був вчинений і прихований (час, місце, умови 

життєдіяльності потерпілої особи тощо). 

У процесі огляду можуть бути виявлені певні невідповідності (негативні 

обставини), характер яких дозволяє висунути версію про те, що мало місце 

інсценування події. До таких належать сліди, що суперечать загальній картині 

події або явно вказують на те, що подія відбувалася в іншому місці чи мала 

інший характер. 

Отже, при розслідуванні вбивств, що інсценуються під самогубство, 

дійсна картина того, що сталося, може бути з’ясована внаслідок проведення як 

невідкладних, так і наступних слідчих дій. Так, при огляді місця події важливо 
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встановити, чи міг загиблий сам собі нанести поранення, зав’язати зашморг 

(останнє може вказати на фахові навички) чи мають місце сліди боротьби або 

опору, що відображено як на трупі, так і в обстановці події (розбиті меблі, сліди 

крові на предметах обстановки). У разі застосування вогнепальної зброї 

важливо встановити дистанцію, з якої було здійснено постріл, виявити на 

пістолеті сліди пальців руки, що належать потерпілому або іншій особі. 
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Вже досить тривалий період часу питання розвитку громадянського 

суспільства є одними з фундаментальних наукових проблем. Це пояснюється 

тим, що з плином часу та трансформацією наукових поглядів на державу та 

право в різні епохи по-різному визначалась його роль у системі 

державотворення. На розвиток тих чи інших теорій, шкіл та інститутів розвитку 

громадянського суспільства мали суттєвий вплив історичні події, політичні 

чинники, національні особливості тощо. В Україні ці чинники також здійснили 

свій вплив, тому актуальним вбачається розгляд саме особливостей розвитку 

вітчизняного громадянського суспільства у контексті сучасних 

трансформаційних та глобалізаційних процесів. 

Проблематика розвитку державної влади і громадянського суспільства в 

різні часи розглядалась такими вітчизняними і зарубіжними науковцями: 

В. Бакуменко, В. Барков, Г. Гегель, Т. Гоббс, І. Кант, В. Князєв, А. Колодій, 
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М. Кудряшов, Дж. Локк, Н. Макіавеллі, В. Мартиненко, Н. Нижник,                 

Ж.-Ж. Руссо, В. Селіванова, В. Смольков, Ю. Сурмін, М. Требіна та ін. Однак, 

досі не досліджено всі проблеми розвитку та не розроблено єдиного механізму 

взаємодії держави, влади та суспільства, що обумовлював би сталий розвиток 

громадянського суспільства. 

Метою даного дослідження вважаємо вивчення проблем розвитку 

громадянського суспільства в Україні та можливих шляхів їх вирішення. 

Розвиток, у т.ч. сталий розвиток, вважається сьогодні одним з 

пріоритетних напрямів ефективного державотворення. Так, ще у 1992 р. на 

Всесвітній Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро уряди більш ніж 170 країн світу прийняли «Порядок денний на XXI 

століття». Тоді ж було визначене поняття «сталий розвиток» як модель руху 

людства вперед, за якого досягається задоволення потреб нинішнього 

покоління людей без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь [1].  

У 1995 році на Всесвітній зустрічі на вищому рівні у Копенгагені серед 

сукупності заходів, спрямованих на формування умов для сталого розвитку 

людства визначено участь громадянського суспільства у розробці та здійсненні 

рішень, що визначають функціонування і добробут суспільства [2]. 

В Україні наразі діє Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016-2020 рр. [3], затвердження якої зумовлено 

необхідністю створення державою сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, 

налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування.  

Крім вказаної Стратегії питання, що торкаються сталого розвитку 

громадянського суспільства в Україні, розглядаються в таких нормативно-

правових документах: Конституції України (ст. 15 першого розділу містить 

вихідний принцип громадянського суспільства); Закони України «Про 

громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про волонтерську 

діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; 

постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики». Відповідно, робимо висновок 

про те, шо в Україні створені базові умови для розвитку громадянського 

суспільства. 

У той же час, дослідження і узагальнення праць [4-9] вказує на існування 

цілої низки проблем у забезпеченні сталого розвитку громадянського 

суспільства в нашій державі, а саме: 

1) досить велика кількість зареєстрованих громадських організацію 

існують фактично тільки на папері без реалізації фактичних значимих дій для 

громадян; 

2) ціла низка громадських організацій створюються під конкретні 

завдання та проекти, що задовольняють інтереси вузького кола осіб; 

3) після досягнення таких інтересів більшість організацій ліквідуються; 
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4) досить багато організацій реєструються самими державними 

службовцями для використання в корупційних схемах; 

5) зменшується недовіра населення до громадських організацій через їх 

низьку ефективність діяльності; 

6) діяльність інститутів і організацій громадянського суспільства 

характеризується недостатнім рівнем їх інституційної, фінансової та кадрової 

спроможності; 

7) наявний низький рівень суспільно значущої добровільної активності 

громадян по співпраці з даними організаціями; 

8) рівень взаємної довіри між владою, підприємницькими структурами та 

інститутами громадянського суспільства є низьким; 

9) відчуженість громадян замість солідарної відповідальності за стан 

суспільного розвитку; 

10) низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії 

участі та самоорганізації у процесі розв’язання суспільних проблем; 

11) відсутність стабільної ефективної демократичної тактики урядування; 

12) несформована громадянська культура, зокрема, низький рівень 

розуміння громадянами таких базових понять, як «громадянське суспільство», 

«демократія», «верховенство права», «поділ влади», «толерантність», 

«консенсус» тощо;  

13) наявність багатоконфесійності і випадки неповаги до прав меншин; 

14) високий рівень суспільної підтримки патерналістського характеру 

держави) 

15) низька активність у застосуванні міжнародних стандартів розвитку 

громадянського суспільства; 

16) низький рівень державної фінансової підтримки наукових розробок у 

напряму підвищення ефективності розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 

У той же час, як зазначає А. Кваша з посиланням на [11], «стосовно 

дослідження стану розвитку громадянського суспільства в Україні маємо 

амбівалентну ситуацію: за кількісними показниками (кількість партій, 

громадських організацій, асоціацій тощо) наша країна нібито має розвинене 

громадянське суспільство, а за якісними (рівень впливу партій і громадських 

організацій на суспільні процеси, їх структурно-функціональні показники) 

значно поступається центрально-європейським постсоціалістичним країнам» 

[10, с. 95-96].  

Таким чином, вважаємо, що найбільш дієвим шляхом покращення 

розвитку громадянського суспільства в Україні можна вважати саме 

покращення його якісних показників. Для цього громадським організаціям 

варто налагоджувати більш тісну співпрацю з широкими колами населення, 

зменшуючи увагу до дрібних вузькоспеціалізованих груп, впроваджувати 

активні методи та інструменти впливу на владні структури у донесенні до влади 

інтересів громад.  
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У наш час відбувається реформування правової системи України. Це 

проявляється в значних змінах законодавства, прийняттям нових нормативно-

правових актів, без яких не можлива реалізація політичних, соціальних і 
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економічних реформ. Але створення нового, більш якісного законодавства, та 

поява нових суспільних відносин зумовлює появу прогалин у правовому 

регулюванні.  

Мета дослідження обумовлена тим, що прогалини в праві, а також пошук 

найбільш ефективних способів їх усунення — це одна з істотних проблем 

правозастосовної практики. Актуальність цієї роботи зумовлена, з одного боку, 

великим інтересом до теми прогалин в праві, а з іншого боку, її недостатньою 

розробленістю. 

У процесі правозастосування виникають такі ситуації, коли неможливо 

прийняти рішення на основі існуючих норм права, оскільки вони для даного 

випадку відсутні. Така ситуація свідчить про прогалини в законодавстві і праві. 

Прогалини у праві — це дефект позитивного права в тексті нормативно-

правового акту, в якому повністю або частково відсутні необхідні юридичні 

норми, які регулюють або поширюються на певний тип суспільних відносин. 

Поняття прогалини у праві відрізняється від поняття прогалини в 

законодавстві. Прогалина в законодавстві — це відсутність регулювання 

певних суспільних відносин за умови, коли ці відносини мають бути 

врегульованими з позицій принципів права [1, c. 416]. 

Прогалини у праві поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні 

прогалини — це прогалини, які з’являються при виникненні нових суспільних 

відносин. Суб’єктивні прогалини — це прогалини законодавства, юридичної 

техніки [2, c. 111]. Відповідно до структури норм права виділяють прогалину в 

гіпотезі, прогалину в диспозиції і прогалину в санкції. Прогалини можуть бути 

в законах, в указах глави держави, в постанові уряду, в інструкції міністерства, 

тощо.  

Види прогалин : 

Первинні — це прогалини у тексті нормативно-правового акту, що 

створюється під час його прийняття. 

Вторинні — це прогалини, що виникають після прийняття нормативно-

правового акту, внаслідок виникнення нових, не передбачених раніше видів 

правовідносин, на які поширюється дія цього акту. 

Системні (кваліфікаційні) — це прогалини у тексті нормативно-правового 

акту, які неправильно визначають сферу його застосування, внаслідок чого 

такий акт чи значна його частина не може застосовуватись взагалі. 

На мою думку, існують прогалини уявні та існуючі. Уявними 

прогалинами можна вважати такі, що випливають з уявлень, коли певні 

суспільні відносини повинні регулюватись правовою нормою, хоча насправді 

вони взагалі не повинні ним регулюватись. Це може бути наприклад дружба, 

любов тощо. Існуючі прогалини — це дійсна відсутність норми права, яка 

регулює конкретні суспільні відносини, які знаходяться в сфері правового 

регулювання. Існуюча прогалина в праві виникає з початку правового 

регулювання або через розвиток нових відносин, які законодавець не зміг 

передбачити. 

Також, прогалини поділяються на такі, що : 

1) Зовсім не мають норми; 
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2) Існує норма, але абсолютно незрозуміла; 

3) Існує кілька норм, які перебувають між собою в непримиренній 

суперечності; 

4) Встановлена норма, яка містить в собі неповноту (частковий пропуск). 

Зазвичай, прогалини в праві виникають там, де може існувати 

суперечливість норм однакової сили. Тобто в такому випадку одна правова 

норма знищує іншу. Важливою передумовою виникнення прогалин у праві є 

недоліки механізму створення і прийняття законопроектів. Найважливішими з 

них є : 

1) Недоліки конституційного контролю на стадії законотворчості; 

2) Помилки формування тексту законодавчого акту, переведення 

розробленого законодавчого рішення в юридичні конструкції і формули; 

3) Недоліки організації та експертного забезпечення законодавчого 

процесу, відсутність повної і практичної моделі якісного закону (норми 

закону); 

4) Відсутність логіки і послідовності в зміні законодавства, помилки 

проектування законодавчого рішення. 

У результаті чого, в наш час приймається велика кількість нормативно-

правових актів, які суперечать Конституції України і взагалі законам. До цього 

можна додати також низький рівень правової свідомості та правової культури 

населення і широко поширений в суспільстві правовий нігілізм. 

Оскільки зовсім уникнути прогалин неможливо, тобто прогалини є 

нормальним явищем у праві, то слід знайти засоби їх заповнення (усунення). 

Єдиним засобом усунення прогалин можна вважати правотворчу діяльність 

державних органів, бо нормотворчі органи мають повноваження на усунення 

конкретних прогалин [3, c. 38]. 

Частіше всього виникають ситуації, коли потрібна норма для 

врегулювання конкретного питання або певних суспільних відносин відсутня. 

Виходом із такої ситуації може бути прийняття компетентним державним 

органом нормативно-правового акта, який би регулював це питання. Але цей 

процес є дуже складним і тривалим. Тому, для вирішення цих проблем 

застосовується аналогія права і аналогія закону, і в деяких випадках 

субсидіарне застосування права. 

Аналогія права — це вирішення питань в конкретних правовідносинах з 

використанням загальних принципів та ідей права, якщо відсутні правові акти, 

що регулюють як якісь конкретні відносини, так і аналогічні їм. 

Аналогія закону — це застосування регулювання даних відносин закону, 

який регулює схожі за своїм характером правовідносини. 

Субсидіарне застосування права — це застосування норм права, яке являє 

собою додаткове застосування одного інституту або галузі права до відносин, 

що регулюються іншим інститутом або галуззю права. Субсидіарне 

застосування норм права до різних відносин закріплене в законі, але бувають 

окремі випадки, які прямо законом не передбачаються. 

У загальному вигляді, ці три способи зводяться до двох, так як 

субсидіарне застосування права є різновидом аналогії закону. 
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Отже, розвиток суспільних відносин і видозміна їх елементів відбувається 

постійно, тому прогалини у праві неминучі. Природно, що між виникненням 

потреби в правовому регулюванні і усвідомленням цієї проблеми, а тим більше 

прийняттям відповідних правових рішень лежить значний відрізок часу, який і 

є об’єктивною передумовою для виникнення прогалин. Це відставання 

посилюється в перехідний період, коли суспільні відносини відрізняються 

підвищеною мобільністю, що зокрема характерно для даного етапу розвитку 

Української держави, коли відбувається активне реформування правової 

системи. У цих умовах особлива роль щодо забезпечення дієвості правового 

механізму, і зокрема, щодо встановлення і заповнення прогалин правового 

регулювання відводиться судовим органам, покликаним не тільки виступати 

арбітром у суперечках, а й утверджувати дух права та глибокі правові засади. 
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Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи 

відноситься до групи злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян і злочинів проти 

журналістів. Зазначене підкреслює суспільне небезпеку окреслених діянь, бо 

вони перешкоджають нормальному функціонування органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян. Нерідко такі діяння 

спричиняють поширення серед верств населення недовіри та відрази, а то й 

ненависті до таких інституцій. Тому вважається вкрай актуальним питання про 

розроблення дієвих рекомендацій для працівників правоохоронних органів зі 

своєчасного виявлення та всебічного розслідування згаданих протиправних 

проявів. 

Метою дослідження є формування кримінально-правової характеристики 

самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи.  
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Поняття, елементний склад і значення кримінально-правової 

характеристики неоднократно досліджували у своїх працях такі вчені, як: 

В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, Л. Я. Драпкін, В. Ф. Єрмолович, 

В. А. Журавель, О. Н. Колеснеченко, В. О. Коновалова, Є. Д. Лук’янчиков, 

В. О. Малярова, А. Ф. Облаков та інші. Однак багато питань і дотепер 

залишаються спірними, а то й невирішеними взагалі. 

Під самовільним присвоєнням владних повноважень або звання 

службової особи розуміється неправомірне прийняття особою на себе таких 

повноважень або звання і введення в оману оточуючих стосовно свого дійсного 

статусу. Форма, в якій це подається, може бути різноманітною: пред’явлення 

підроблених документів, використання форменого одягу, замовчування свого 

дійсного статусу у випадку помилкового сприйняття іншими особами винного 

як службової особи тощо. Склад злочину, передбаченого ст. 353, відсутній, 

якщо самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи 

не супроводжувалось вчиненням суспільне небезпечних діянь або було 

поєднане з вчиненням суспільне корисного діяння. Злочин вважається 

закінченим з моменту вчинення особою, яка самовільно присвоїла владні 

повноваження або звання службової особи, суспільне небезпечного діяння. 

Склад злочину. Основним безпосереднім об’єктом злочину є авторитет 

органів влади та місцевого самоврядування в частині забезпечення 

встановленого законодавством порядку реалізації службовими особами владних 

повноважень. Додатковим факультативним безпосереднім об’єктом цього 

злочину можуть бути відносини власності, честь і гідність особи, її 

конституційні права, законні інтереси фізичних і юридичних осіб залежно від 

того, для вчинення якого суспільно небезпечного діяння були використані 

самовільно присвоєні владні повноваження або звання службової особи. 

Об’єктивна сторона цього злочину є складною та виражається у двох 

самостійних діяннях: 1) самовільному присвоєнні владних повноважень або 

звання службової особи; 2) вчиненні з використанням самовільно присвоєних 

владних повноважень або звання службової особи будь-якого суспільно 

небезпечного діяння. Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. 

Мета самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи — використати їх для вчинення суспільне небезпечного діяння. За 

відсутності такої мети цей склад виключається. Суб’єкт цього злочину — будь-

яка особа. У разі присвоєння службовою особою більш високого звання або 

посади з більш широкими повноваженнями можлива відповідальність за 

службовий злочин. 

Елементи кримінально-правової характеристики. Особа злочинця, як 

уже зазначалося, є структурним елементом криміналістичної характеристики 

злочинів, який висвітлює загальні фізичні, демографічні дані (стать, вік, місце 

проживання, навчання або роботи, освіта, професія тощо), відомості про спосіб 

життя, риси характеру, зв’язки та стосунки, ознаки віктимності тощо. 

Наступним обов’язковим для такої категорії кримінальних проявів елементом 

криміналістичної характеристики є способи вчинення злочину, а саме: способи 

підготовки, безпосереднього вчинення та приховування. Окремим елементом 
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доцільно також виділити особу потерпілого, визначивши зокрема й ті 

властивості, які характеризують її відмінну поведінку. Не менш важливим та 

інформативним елементом криміналістичної характеристики зазначеної 

категорії злочинів є час, місце й обстановка їх вчинення. Звісно, самовільне 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи, як і будь-який 

інший злочин, залишає в навколишньому середовищі певні відбитки, які в 

криміналістичній науці прийнято іменувати слідами злочину. 

Отже, кримінально-правової характеристика самовільного присвоєння 

владних повноважень або звання службової особи є обов’язковим структурним 

елементом відповідної криміналістичної методики, який варто розуміти як 

систему криміналістично значущих відомостей про елементи механізмів 

скоєння виділеної категорії кримінальних правопорушень (особу злочинця, 

способи вчинення злочину, особу потерпілого, час, місце, обстановку, типові 

сліди), що відіграє орієнтовну роль у діяльності органів досудового 

розслідування під час визначення основних напрямів і засобів провадження їх 

розслідування. Знання такої характеристики озброює слідчого орієнтовними 

відомостями, що дозволяє своєчасно й якісно провадити розслідування 

вказаних кримінальних правопорушень в умовах інформаційної недостатності. 
Список використаних джерел: 
1. Криминалистика : учебник /  под ред. Н. П. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма; Инфра-М, 2013. — 752 с. 

2. Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики 

розслідування злочинів у сфері службової діяльності : монографія /  О. В. Пчеліна. — Харків 

: ТОВ «В справі», 2017. — 524 с. 

3. Лисиченко В. К. Взаимосвязь следственных ситуаций с тактикой производства 

следственных действий / В. К. Лисиченко, О. В. Батюк //  Криминалистика и судебная 

экспертиза. Республиканский межведомственный научно-методический сборник. — Вып. 40. 

— Київ : Лыбидь, 1990. — С. 23—30. 

4. Бондаренко Д. А. Злочини, пов’язані з використанням владних та інших 

повноважень : особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

/  Д. А. Бондаренко //  Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. — 2000. — № 2. — 

С. 215—217. 

5. Калюга К. В. Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію 

про особу злочинця: від моделювання зовнішнього вигляду та психологічних властивостей 

до висування і розробки криміналістичних версій щодо кола осіб, причетних до злочину : 

монографія /  К. В. Калюга, В. Г. Лукашевич ; під наук. ред. В. Г. Лукашевича. — Запоріжжя : 

Дніпровський металург, 2012. — 352 с. 

6. Криміналістика : навчально-практичний посібник для підготовки до 

семестрового та державного іспиту з криміналістики /  О. А. Борідько, С. В. Діденко, 

В. В. Літвін, В. В. Логінова, К. В. Парасочкіна. — Херсон : ВАТ «Херсонська міська 

друкарня», 2010. — 272 с. 

7. Криміналістика: Академічний курс : підручник /  Т. В. Варфоломеева, 

В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. — Київ : Юрінком-Інтер, 2011. — 504 с. 

 

 

 

 

 



340  

УДК 371.72:796 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ У ХАРКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ 

ІНСТИТУТІ  ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

 

Аркадій Помазан 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Харківський інститут 
 

Основною проблемою сучасної системи вищої освіти є пошук 

оптимальних шляхів підготовки висококваліфікованих студентів з високим 

рівнем конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. Тому адаптація 

молодих фахівців до нових умов праці вимагає від них глибоких професійних 

знань, умінь до співпраці, стійкої працездатності, фізичного здоров’я, які у 

своїй єдності сприяють високій продуктивності праці.   

Інтенсифікація навчального процесу у вищих закладах освіти, збільшення 

психічних навантажень змушують ефективніше впроваджувати в повсякденне 

життя студентів фізичну культуру та спорт. Доведено, що систематичні заняття 

фізичними вправами підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних 

стресів, підтримують розумову працездатність, сприяють підвищенню 

успішності студентів [1, 3]. Крім того, фізичне виховання, будучи складовою 

частиною системи виховання майбутніх фахівців, відіграє важливу роль у 

збереженні та зміцненні здоров’я студентів, збільшенні тривалості життя, 

формування професійно-важливих якостей особистості [1, 2, 3]. 

Проте за численними науковими даними [3, 4] останнім часом в Україні 

спостерігається стійке погіршення стану здоров’я населення і, зокрема, 

студентської молоді. У структурі захворюваності переважають хронічні 

неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, 

психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються 

негативною динамікою. Встановлено, що у вищих закладах освіти кількість 

підготовчих та спеціальних медичних груп зростає від 5,36 % на першому курсі 

до 14,46 % на четвертому. Відповідно спостерігається зменшення кількості 

студентів основних груп: з 84,0 % до 70,2 % [3, 4]. 

У розвинутих країнах світу спорт посідає одне з перших місць у житті 

суспільства. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває 

розвиток здорового способу життя, при якому фізична культура і спорт є 

чинниками формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості. Тому 

питання здорового способу життя є досить актуальним також і в сучасному 

українському суспільстві, адже для забезпечення сталого економічного 

зростання країни необхідна здорова нація, яка здатна забезпечити це зростання 

[1, 2]. 

Метою дослідження є аналіз результатів анкетування студентів про їхню 

оцінку стану фізичного виховання у навчальному закладі. Також розробка 
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практичних рекомендацій, щодо покращення стану фізичного виховання у 

навчальному закладі та підвищення рівня фізичної підготовленості студентів. 

Анкетування було проведено у 2015 та 2016 роках серед студентів 

Харківського інституту основного, спортивного та спеціального медичного 

відділень І-ІІІ курсів, всього 318 осіб різної статі.  

Головними завданнями анкетування були: 

 визначити рівень мотивації студентів щодо ведення здорового 

способу життя; 

 з’ясувати самооцінку рівня фізичного розвитку студентів різних 

відділень; 

 визначити оцінку стану фізичного виховання у навчальному 

закладі. 

Таблиця 1 

Результати анкетування студентів 

Запитання 
Кількість відповідей у % 

2015 рік 2016 рік 

1.     Чи вважаєте ви себе фізично активним? 

а) Так, займаюся спортом і за межами інституту. 24,4 18 

б) Так, веду активний спосіб життя.  27,3 43 

в) Займаюся фізкультурою тільки в інституті. 39,7 37 

г) Ні, веду малорухливий спосіб життя. 8,6 2 

2. Як ви оцінюєте рівень своєї фізичної підготовленості? 

А) високий 6 8 

б) середній 78 80 

в) низький 16 12 

3. Чи задоволені ви вашою фізичною підготовленістю? 
А) Так. 43 44 

б) Ні. 57 56 

4. Яким видом спорту ви хотіли б займатися в інституті? 

плавання 31,3 33 

баскетбол 7,7 11 

волейбол 11,5 12 

футбол 9,5 8 

фітнес, аеробіка, танці, гімнастика 11 5 

настільний теніс 8 3 

боротьба (різні види) 2 2 

гандбол 1 0 

лижі 3 4 

важкою атлетикою 4 6 

великий теніс 2 3 

тренажери 5 9 

легка атлетика 0,5 0 

бадмінтон 1.5 1 

ніяким 2 3 
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продовження табл. 1 

5.  Яким спортивно-оздоровчим заходам, що проводяться в інституті, ви віддаєте 

перевагу? (можна обрати декілька варіантів) 

а) спортивні ігри; 24,4 37 

б) спортивні свята; 15,3 31 

в) спартакіади; 4,8 7 

Г) конкурси; 14,8 26 

д) туристичні походи; 44 46 

е) мені це байдуже; 5,7 5 

 

У таблиці 1 наведені результати відповідей студентів, проаналізувавши 

які, ми бачимо, що більшість молоді нашого навчального закладу активно 

займається фізичною культурою та спортом як в інституті, так і за його 

межами. Основна кількість студентів (80 %) вважають рівень своєї фізичної 

підготовленості середнім, 6-8 % — високим. Серед видів занять фізичним 

вихованням, значна частина молоді віддає перевагу плаванню, спортивним 

іграм, аеробіці, фітнесу. Найбільшу популярність серед студентів мають такі 

спортивно-оздоровчі заходи: змагання зі спортивних ігор (волейбол, баскетбол, 

футзал, настільний теніс) — 24,4 %, спортивні свята та конкурси — 30 %, 

туристичні походи — 46 %. Створені в інституті умови для фізичної підготовки 

74 % респондентів оцінили на «4» і «5».  

Отже, для залучення більшої кількості студентів до занять різними 

видами фізичної культури та спорту, необхідно проводити різноманітні заходи, 

які сприяють підвищенню їхньої мотивації до занять.  

1. Постійно проводити моніторинг у процесі фізичного виховання в 

навчальному закладі та плануючи його, враховувати побажання, фізичні 

можливості студентів та стан матеріально-технічної бази. 

2. Постійно проводити роботу, щодо покращення спортивної 

матеріально-технічної бази навчального закладу. 

3.  Підвищувати якість організації та проведення навчальних занять з 

фізичного виховання, включаючи сучасні оздоровчі системи, реалізовуючи 

індивідуальний підхід до студентів.  
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Засади кримінального провадження — це закріплені в джерелах 

кримінального процесуального права домінуючі в державі політичні і правові 

ідеї щодо завдань і порядку здійснення кримінального судочинства, які 

визначають спрямованість і побудову кримінального провадження, порушення 

яких обов’язково тягне за собою скасування вироку та інших процесуальних 

рішень. Значення засад кримінального провадження перш за все полягає у тому, 

що кожне процесуальне рішення слідчого, прокурора, слідчого судці, суду, 

прийняте з порушенням їх вимог, повинно підлягати скасуванню. Таким чином, 

дотримання цих засад є гарантією прийняття законних та обґрунтованих 

процесуальних рішень[1, c. 58]. 

Метою дослідження є визначення ознак засад  кримінального 

провадження, на сучасному етапі розвитку в Україні. 

Що до теорії, засади кримінального процесу справедливо розглядаються, 

як особлива ланка всієї системи кримінальних процесуальних гарантій, як 

сукупність способів і засобів, що забезпечують кожному рівні правові 

можливості для надбання та реального здійснення своїх прав та свобод [2, 

c. 64].  

Однак, одними з таких правових засобів, що забезпечують усім суб’єктам 

кримінальної процесуальної діяльності можливість виконувати свої обов’язки 

та використовувати надані права, отже це  є засади процесу. 

Теоретичними положеннями принципів процесу були предметом 

розгляду з боку низки вчених. Однак, найбільші внесоки у теорію принципів 

процесу внесли Т. Н. Добровольська, Ю. М. Грошевой, В. М. Савицький, 

М. С. Строгович, І. М. Тирічев, О. Г. Янковська та ін. [3, c. 242].  

Переходячи до вітчизняної юридичної літератури під принципами права 

розуміють керівні засади (ідеї), де визначено зміст і спрямованість правового 

регулювання суспільних відносин. 

Засадами відображено закономірності суспільного й державного життя, 

які створюються людьми та за своїм змістом об’єктивні. 

Також, засади спрямовані на утвердження, забезпечення та захист 

суспільних цінностей, які пов’язують право з політикою, економікою, мораллю. 

Вони становлять собою вольовий акт держави, та за формою юридичного 

вираження суб’єктивні. У цій єдності об’єктивного й суб’єктивного виявляється 

природа засад. 
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Враховуючи вище зазначене, можемо зазначити основні ознаки засад 

кримінального провадження. 

Засади також розрізняють, залежно від поширеності на функціональні 

частини кримінально-процесуальної діяльності: обвинувачення 

(переслідування); захисту; правосудця (вирішення справи). 

Засади порівнють від поширеності на галузі права: загальноправові, тобто 

ті, що діють у всіх галузях права (наприклад, засада законності), але 

виявляються з певними особливостями в кримінально-процесуальному праві; 

міжгалузеві — діють у кількох галузях права та в особливому — кримінально-

процесуальному праві; галузеві — діють тільки в межах кримінального процесу 

це наприклад, може стосуватись засада розумності строків [2 c. 68]. 

У залежності від організації побудови кримінального процесу засади 

зазвичай поділяють на: суто організаційні (наприклад, призначення слідчих і 

прокурорів, централізація та єдиноначальність у системі органів прокуратури, 

виборність і призначення суддів тощо); організаційно-функціональні 

(наприклад, засада одноособовості і колегіальності, нагляду вищестоящих 

суддів за судовою діяльністю нижчестоящих); функціональні, суто 

кримінально-процесуальні (наприклад, засада презумпції невинуватості, 

змагальності тощо) [3, c. 243 ]. 

Висновки. Отже, якщо врахувати вище зазначене, то потрібно зробити 

такі висновки: Основними ознаками засад кримінального провадження загалом, 

як особлива ланка всієї системи кримінальних процесуальних гарантій, як 

сукупність способів і засобів, що забезпечують кожному рівні правові 

можливості, та реальне забезпечення прав та свобод. Засади складають 

ієрархію, водночас стають рівновеликими та єдиними у межах цілісної системи. 

спрямовують діяльність на досягнення завдань, поставлених державою перед 

кримінальним процесом. Ще однією важливою ознакою, є те, що засади 

обов’язково виявляються в кожному кримінальному провадженні, діють у всіх 

стадіях кримінального процесу, але різною мірою та виступають нормами 

права, що виражають, реалізують в собі основи моральності.  
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 Останнім часом частка ісламських фінансів у міжнародних активах 

стрімко зростає. Ісламську фінансову систему можна назвати одним з 

феноменів сучасної фінансової системи, оскільки навіть у період світової 

фінансової кризи 2008 року ісламські банки практично не постраждали. Це 

можна пояснити особливостями фінансової моделі, яка доволі суттєво 

відрізняється від відомих принципів управління фінансами. Така модель, перш 

за все, базується на ключових засадах ісламського світогляду та відповідає 

законам шаріату. Ураховуючи зростання вітчизняного ринку мусульманських 

товарів, збільшення інтересу до ісламських фінансів з боку наукового 

співтовариства, практиків і держави, важливими стають питання, пов’язані з 

особливостями функціонування ісламської фінансової системи, зокрема 

оподаткуванням та кредитуванням. 

 Метою дослідження є розгляд особливостей оподаткування і 

кредитування, що функціонують у ісламській фінансовій моделі.  

 Аналіз стрімкого успішного розвитку ісламської фінансової моделі 

можна пояснити через призму двох ключових питань: характеристика 

ісламських податків в порівнянні з традиційними; особливості організації  

ісламського кредитування в контексті сучасної фінансової системи. Науковці 

виділяють такі особливості щодо здійснення фінансової діяльності у 

мусульманському світі [4]:  

- «ісламські фінансові установи базують свою діяльність не на 

кредитуванні, а на інвестиціях;  

- фінансування інвестиційних проектів, на відміну від 

інвестиційного кредитування, здійснюється через пайові схеми, в яких 

фінансові установи виступають учасниками угоди і спільно з клієнтом 

розподіляють як прибутки, так і збитки;  

- залучення ресурсів здійснюється за допомогою пайових 

контрактів на довірчих засадах, які не передбачають фіксованих процентних 

виплат. Кошти вкладають у надійні проекти, а розмір вигоди визначається 

розподілом із фінансовими установами майбутніх прибутків; 

- ісламські фінансові установи намагаються уникати 

невизначених ситуацій, що можуть призвести до значних збитків». 
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 Водночас пріоритетне значення для формування структури ісламських 

фінансів мають етико-правові принципи господарювання. Тобто значення 

мають не лише фінансові, а й соціокультурні аспекти господарської діяльності, 

вплив на які має Коран — священна книга для мусульман [1].  

 Особливості ісламського кредитування тісно пов’язані із релігійними 

переконаннями та поглядами. Більшість мусульман не готові користуватися 

послугами банків, що працюють за не релігійними принципами. Головна 

заборона в ісламському банкінгу, яка стосується позики за мусульманськими 

канонами, є неможливість отримання прибутку — не витративши для цього 

праці. Однак взяти гроші в борг у мусульманському банку можна: їх дають не в 

кредит, а в розстрочку. Ця схема називається «мурабаха» і працює за таким 

принципом: банк сам купує нерухомість або інший товар, а потім продає це в 

розстрочку клієнту із заздалегідь обумовленою націнкою. Її розмір 

визначається витратами, які поніс банк при купівлі майна для свого клієнта.  

Головним для клієнта є не маленька сума переплати, а її заздалегідь 

обумовлений розмір і те, що розстрочка ні в чому не суперечить нормам ісламу: 

«для мусульман, які бажають будувати життя на основі своєї релігії, це і є 

найголовніше». Перевагою є те, що банк сам купує товар для клієнта і 

проводить юридичну перевірку всіх документів та товару, тому шансів 

нарватися на шахраїв у клієнта немає. В сонові такої особливої системи 

кредитування в ісламських державах лежить дотримання всіх норм 

віросповідання, чесність, прозорість всіх фінансових операцій.  

 Оподаткування у мусульманському світі здійснюється також за 

релігійними настановами. Його поділяють на 3 категорії: закят (обов’язковий 

річний податок на користь бідних, нужденних), ушр (податок або збір в розмірі 

1/10), хумс (відрахування з різних видів видобутку в розмірі 1/5 частини). 

Стягнення податків класифікується за такими групами: 

 цінності: золото, срібло, грошові одиниці (в тому числі готівкові 

гроші, орендна плата, внески в банках), акції; 

 худоба: тільки з молочного, племінного і пасовищного, його 

чисельність повинна досягати оподатковуваного мінімуму. Наприклад: зі стада 

5-9 голів верблюдів стягується одна вівця; а оподатковуваний мінімум овець — 

40 голів, з яких також стягується одна вівця; 

 урожай: зерно і плоди; 

 товари (майно, призначене для продажу): закят в розмірі 2,5 % 

виплачується з товарів, якщо ціна їх сягає розміру, встановленого для золота 

(84,8 г) і з часу останньої виплати закят з такого майна пройшов вже повний 

місячний рік; 

 майно, здобуте із землі, надр, морів і морського шельфу: так з золота і 

срібла, видобутого з рудників 1/40, а з знайденого скарбу — 1/5 частина [3]. 

 Визначено чіткі соціальні та етичні умови відбору економічних дій, а 

особливо заборона на інвестиції в виробництво і споживання алкоголю і 

тютюну, проституцію, порнографію, чаклунство, переробка м’яса тварин, які 
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померли своєю смертю, свинини, м’яса тварин, які були забиті не з ім’ям 

Аллаха [2]. 

 Отже, система фінансової діяльності, зокрема кредитування та 

оподаткування, в мусульманських державах має свою особливість, як 

функціонує під впливом етичних релігійних принципів, що зафіксовані у 

священних текстах, які є правовими регуляторами, містять правила здійснення 

фінансової або іншої економічної діяльності відповідно до законів Шаріату, 

тобто в порядку, що не суперечить ісламським писанням (Корану і Сунні). 

Ісламська юриспруденція традиційно визначає те, що потрібно, заборонено, 

заохочується, засуджується або допускається згідно послання Господа і 

релігійній практиці, затвердженій ісламським Пророком. Вони регулюють всі 

сторони життєдіяльності людини: сім’ї, фінансів, питання бідності, найманої 

працю, податків та інше.  

Тому вивчення такої фінансової практики є доволі актуальним у 

сучасному світі, який прагне досягнення економічної справедливості, зростання 

продуктивності праці, яку доволі впевнено демонструють мусульманські 

країни. 
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Страшенно пощастило тому, хто ніколи не вчився бухгалтерії.  

Тоді б він відразу зрозумів, що розорений.  

А так, здається, що все йде нормально. 

Ірвін Роббінс 

 

Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є однією з найважливіших 

складових частин всієї історії людства. Саме господарська діяльність людини 

спонукала до появи перших облікових записів, що виконували функції 

управління, розподілу, а згодом слугували для вирішення питань економічного 

та соціального плану. Виникнення нових форм підприємницької діяльності 

актуалізує питання становлення облікової науки, дослідження еволюції 

розвитку бухгалтерської справи. 

Метою роботи є дослідження історії формування бухгалтерської звітності 

на основі аналізу писемних пам’яток, документальних матеріалів минулого. 

Доволі поширеним є твердження, що бухгалтерський облік виник 

одночасно з писемністю, а це майже 6 тисяч років тому [3]. Головною 

причиною появи облікової діяльності стає повсякденна господарська діяльність 

людини. Кожному господарю необхідно було знати, скільки і якого майна є в 

господарстві, скільки винні цьому господарству і скільки воно заборгувало 

[2, с. 3]. Проблема вирішення цих питань змушувала людей у різних куточках 

Стародавнього світу починати ведення певної звітності [4, с. 25—30]: 

 у Єгипті — це інвентаризація або ж «рахівництво на вільних аркушах» 

майна фараонів, що проводили спеціальні писарі. Записи робилися на свитках з 

папірусу, довжина яких сягала 4-5 м, а ширина 20-25 см. За твердженнями 

науковців уривок облікової книги царського двору датується приблизно 1900 р. 

до н.е. В ньому містяться щоденні записи отримання та витрачання різних 

цінностей. Про особливу роль бухгалтерської справи свідчить той факт, що 

писарі проходили відповідну підготовку в школах, якими керували жерці; 

 у Стародавньому Вавилоні здійснювався «облік на картках», що 

вироблялися шляхом випіканням з глини. Разом з тим саме у Вавилоні виникає 

і набуває розвитку банківська справа: VIII ст. до н. е. створюється перша 

банківська установа Ігібі, де здійснювався ряд банківських операцій. 

Закономірно, що згодом Вавилон стає першою державою, де виникає 
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спеціальне облікове законодавство. Підтвердженням цьому є закони Хаммурапі 

(1790—1752 рр. до н.е.); 

 в Іудейській державі відбувається формування певних елементів звітності 

та обліку. У Біблії наводиться багато описів економічних і бухгалтерських 

спостережень. Зокрема, це характеристика економічного життя євреїв та інших 

народів, які населяли Палестину у ІІ та І тисячоліттях до н.е., що подані у 

вигляді заповідей і вказівок про поведінку людей. У книзі пророка Єзекіїля 

детально розповідається з якими країнами вели торгівлю ізраїльські царі, як 

розплачувалися «сріблом, залізом, циною й оливом ... за крам твій» 

(Єзек. 27:12). Необхідність обліковувати статки: «І була вага того золота, що 

приходило для Соломона в одному році, шість сотень шістдесят і шість таланів 

золота, окрім того що приходило від купців та торгівлі ходячих та від усіх царів 

Аравії та краєвих намісників» (3 Цар 10: 14-15) спонукала до створення певних 

елементів звітності. За словами царя Соломона: «З ким постійно перебуваєш у 

торговельних відносинах, рахуй і оцінюй: що даєш і що одержуєш — напиши»; 

 у Стародавній Персії виникають певні елементи документування праці, 

створюється певний документ, що виконує функції наряду, за яким проводили 

грошові та натуральні виплати за виконані роботи; 

 в Індії використовувалися горнята та камінчики для ведення обліку. Саме 

перші (горнята) були обліковими регістрами, другі (камінчики) — первинними 

документами. Це — своєрідна картотека з рознесенням даних на рахунки; 

 Китайська історія обліку налічує понад 8000 років. У державі, де винайшли 

папір, облік облікові записи здійснювалися на різних паперових формах. Навіть 

існував розподіл посадових обов’язків, за яким облікові працівники працювали 

в трьох відділах, де фіксували прихід, видатки і залишок; 

 у Античній Греції відіграла вперше в історії людства з’являються гроші, 

зокрема основною грошовою одиницею була драхма. Разом з тим виникає її 

перший обліковий прилад — абака; перші фінансові установи — банки — 

трапези, в яких почали застосували систему безготівкових розрахунків: внески, 

або перекази оформлювались, так званими, «платіжними дорученнями», які 

мали назву «діаграфе» [4, с. 34—35]. Виникає і поділ на структурні підрозділи. 

Доходна частина найбільшої банківської установи Античної Греції - 

Дельфійського храму — мала аж шість складових. Саме це дозволяє 

стверджувати, що саме жителям грецького міста Афіни належить право 

першого в історії облікової справи досвіду застосування правильного 

державного рахівництва [2, с. 53]. 

 у Давньому Римі фактично остаточно сформувався бухгалтерського обліку 

Стародавнього Світу. Римська облікова система увібрала в себе найкраще, що 

мали облікові системи інших народів: всі переваги грецької і східної 

бухгалтерії. Крім того, всі досягнення інших народів були адаптовані 

відповідно до римських умов господарювання, що відображали інтереси 

правлячої верхівки. Тому перші нормативні акти — облікова документація 

з’являються у Стародавньому Римі: кодекси, прибутково-видаткова книга, 

книга рахунків клієнта. Саме поява книг, термінів, які зараз широко 
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застосовуються у сучасній бухгалтерській справі (депозит, акцепт, сума, 

кредитор, конкуренція, дебітор і т.д.) людство отримало завдяки цій країні 

[2, c. 67]. 

Отже, історичні пам’ятки минулого містять відомості, які дозволяють 

зробити висновки про наявність господарського обліку в країнах Стародавнього 

світу, що в подальшому трансформувалося у більш досконалі та сучасні форми 

і методи облікової діяльності. Удосконалення та модифікація господарського 

обліку відбувалася одночасно з розвитком мінової діяльності, що породжує 

необхідність подвійного запису як відображення вибуття одного товару та 

появи іншого. З часу появи грошей з’являється потреба у їх обліку. Гроші 

виступають як міра вартості, засіб платежу, обігу і накопичення, що в свою 

чергу сприяє виникненню фінансово-кредитних відносин, тобто банківської 

справи. Відтак для фіксації операцій з готівкою з часом виникають 

розрахункові рахунки, що у свою чергу спонукає до розширення сфери 

застосування подвійного запису. 
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У сучасних умовах банківський сектор відчуває значний тиск з боку 

фінтех-компаній, які швидко розвиваються. Інноваційна діяльність дає банкам 

доступ до всіх передових цифрових технологій, орієнтованих на клієнтів, без 

шкоди для їх головних пріоритетів. Дослідження питань реалізації  

інноваційних банківських цифрових технологій розглянуті в роботах таких 

науковців як: І. Балобанов, Л. Гаврилов, Д. Завадська, Ю. Киселевіч, Л. Кльоба, 

Я. Кривич, О. Меренкова, О. Мошенець, В. Ткачук. Метою даної роботи є 

дослідження сучасних особливостей впровадження інноваційних цифрових 

технологій в банківському секторі України та виявлення основних проблем їх 

реалізації. 

Банківські інноваційні цифрові технології — це технології пов’язані із 

трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науковотехнологічних 

досягнень у нові чи покращенні банківські продукти та послуги, в оновлений чи 

вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується у 

практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, їх 

адаптацію до актуальних вимог клієнтів [1]. 

Основними тенденціями цифровізації банків є: автоматизація бек-офісних 

операцій та операційних процесів, розвиток технологій електронних платежів, 

використання предиктивної аналітики і перехід на хмарні технології [2]. 

Банки конкурують з зростаючим натиском фінтех-компаній і стартапів, 

які спеціалізуються на вирішенні загальних банківських проблем. Для якісного 

обслуговування клієнтів у сфері цифрових послуг банкам необхідно 

дотримуватися певних принципів. Перш за все банк має бути в курсі всіх 

останніх подій та інновацій в цифровому банкінгу та розуміти як ці тенденції 

вплинуть на бізнес-модель та поведінку клієнтів. Банк має зосередитися на 

конкретній області, адже не всі цифрові інновації або технології актуальні 

одночасно. Кібербезпека банку має бути на достатньому рівні, щоб 

оптимізувати технології аутентифікації, доступу та конфіденційності найбільш 
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зручним для клієнтів способом [3].  

Цифровізація бек-офісних операцій дозволяє знизити витрати і здешевити 

продукти, прискорити їх запуск і модифікацію, а також поліпшити клієнтський 

досвід. Автоматизація операційних процесів допомагає швидше виявляти 

«аномалії», скорочувати збиток від шахрайських операцій. Програма, яка 

перетворює дані кредитного договору і проводить перевірку за секунди, 

здозволяє банку скоротити кількість помилок, які могли з’явитися в результаті 

ручного процесу. 

Істотні зміни в технологіях змушують банки інвестувати в цифровізацію 

системи платежів. Зосередження на стандартизації платежів, їх більш 

професійну обробку, повнофункціональні сервісні платіжні системи, дозволить 

гнучко і в режимі реального часу обробляти платежі.   

Використання предиктивної аналітики дозволяє проводити кредитний 

скоринг більш точно й ефективніше управляти ризиками, знижуючи витрати і 

підвищуючи прибутковість кредитування. Перехід даних, інфраструктури та 

процесів у гібридну хмару забезпечує безпеку даних із застосуванням firewall 

— це задовольняє виконання вимог конфіденційності та локального 

законодавства. Використання гібридної моделі хмарного сервісу (поєднання 

публічної хмари і приватної хмари з розмежуванням доступу до даних і 

додатків) надає банкам більше можливостей для оптимізації бюджетів, 

скорочуючи витрати на обслуговування, дозволяючи проводити швидкі зміни в 

продуктах і сервісах, дотримуючись при цьому високих стандартів безпеки.  

Цифровізація моделі банку може проходити в різних варіантах. Банк 

може сконцентруватися на перекладі власних продуктів і сервісів в цифровий 

вигляд або створити цифрову екосистему спільно з рядом партнерів для 

комплексного надання фінансових та нефінансових послуг клієнтам. Банк 

також може піти по шляху розвитку платформи з необмеженим колом 

учасників, включаючи прямих конкурентів, або, навпаки, повністю перейти на 

модель розробки високоефективних продуктів, які б пропонували клієнтам 

через посередників по моделі white label. Конкретне рішення має ґрунтуватися 

на існуючих компетенціях банку, баченні акціонерів та менеджменту та 

глибокому аналізі перспектив ринку та конкурентного середовища. 

Одна з головних проблем при впровадженні цифрових технологій в 

банківському секторі — спадок старих банківських IT-систем. Більшість з них 

не були розраховані на роботу з цифровими каналами продажів і 

обслуговування. Оновлення вимагає значних інвестицій, а для деяких систем і 

зовсім неможливе. Інша суттєва проблема — мінлива законодавча база у галузі 

цифрового банкінгу і особливо в області нових технологій: блокчейна, 

використання великих даних, електронної ідентифікації, а також зростаючі 

ризики інформаційної безпеки. 

Серйозною перешкодою для розробки та впровадження інноваційних 

цифрових технологій банку є  кадрова проблема. Якість і оперативність 

вирішення будь-якого завдання безпосередньо залежить від кваліфікації 

фахівців, які за неї беруться. Для розробки та супроводу систем цифрових 

технологій необхідні, системні адміністратори, веб-дизайнери, програмісти, 
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експерти з комп’ютерного та комунікаційного захисту, економісти, 

маркетологи, юристи.  

На шляху розвитку інноваційних цифрових технологій стоїть і 

психологічна проблема — фінансова неграмотність населення. Зазвичай 

населення використовує обмежений спектр банківських послуг та слабко 

оперуєм сучасними фінансовими інструментами. Також існує недовіра клієнта 

до послуг, що надаються через Інтернет. Основні побоювання пов’язані із 

забезпеченням безпеки електронних платежів і збереженням конфіденційної 

інформації. Багато людей досі не розуміють специфіку діяльності банку, не 

розбираються в пропонованих продуктах, а використання інноваційних 

технологій ще більше погіршує цю ситуацію. 

У наш час інноваційні цифрові технології відіграють важливу роль в 

банківській сфері. Такі технології принесуть банку «стратегічні ефекти» 

збільшення клієнтів, зменшення витрат на здійснення банківських операцій при 

оптимальному рівні операційного ризику і затрат. Для банків цифровізація 

означає одночасну зміну стратегії, організації, вимог до персоналу та ІТ-систем. 

Основою розвитку банківських інноваційних цифрових технологій є 

взаємозв’язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з 

соціальними мережами та залучення новітніх технологій. Банки можуть 

розвиватись у сфері інновацій шляхом прямих інвестицій, проведенням 

спеціальних заходів або підтримки перспективних стартапів і інкубаторів ідей. 
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Теплиці призначенні для забезпечення оптимального мікроклімату для 

зростання і розвитку рослин. Це можуть бути і великі промислові споруди і 
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невелике місце на підвіконні для вирощування улюбленої квітки. Але навіть за 

самою крихітною теплицею на підвіконні потрібен догляд: здійснення поливу, 

підтримка потрібної температури, рівня освітленості і тому подібне. 

Багато хто із задоволенням зайнявся подібним господарством, ось тільки 

ні сил, ні часу для цього немає. І тільки мрія підказує: ось би таку конструкцію, 

яка була б на стільки розумною, що робила б все сама. Така теплиця виявиться 

затребуваною тими, хто не хоче витрачати багато часу на догляд за рослинами, 

а також може не мати для цього можливості у разі тривалої відсутності — 

відряджень, відпустки і тому подібне. 

Ми приступимо до створення такої теплиці, назвемо її розумною. За 

головний мікроконтролер ми візьмемо контролер Arduino. Які ж функції 

виконуватиме розумна теплиця? 

По-перше, необхідно оперативно отримувати усю необхідну інформацію 

про кліматичні параметри нашої теплиці: температура і вологість повітря, 

температура і зволоженість грунту, освітленість теплиці. Тобто здійснювати 

моніторинг кліматичних параметрів теплиці. 

Яку проблему клієнта розв’яже функція моніторингу? Передусім усуне 

занепокоєння щодо того, чи все в порядку з рослинами під час його відсутності: 

чи є вода в системі, чи може система вентиляції забезпечити потрібну 

температуру, якщо в приміщенні стало занадто жарко і тому подібне. 

Виводити дані моніторингу можна на дисплей, або за допомогою 

світлодіодів оповіщати про критичні значення кліматичних параметрів, або в 

кінцевому варіанті нашого проекту отримувати дані через інтернет на планшет 

або телефон. 

Також необхідно реалізувати можливість управління теплицею — 

здійснювати полив, обігрів, вентиляцію рослин, регулювати освітленість 

рослин, з управлінням за допомогою автоматики або ж віддалено через 

наприклад інтернет. 

 

Рис. 1. Схематичне зображення розумної теплиці 

 

Розпочнемо з реалізації функції моніторингу параметрів теплиці. Для 

моніторингу нам необхідно отримувати наступні дані про оточуюче 
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середовище нашої рослини: 1) температура повітря; 2) вологість повітря; 

3) зволоженість грунту; 4) освітленість. 

Всю цю інформацію ми будемо збирати за допомогою датчиків. Так 

фоторезистор здійснюватиме вимірювання освіітленості. Річ у тому, що в 

темряві опір резистора буде дуже великий, але коли на нього потрпляє світло, 

цей опір зменьшується пропорційно освітленості. Аналоговий датчик 

температури дозволяє легко перетворити рівень напруги у дані температури в 

градусах Цельсія. Модуль вологості грунту, що призначений для визначення 

вологості землі, в яку він занурений. Він дозволяє дізнатися надмірний або 

недостатній полив наших домашніх або садових рослин. 

Після цього всього можна перейти до сборки нашої схеми та написання 

прорамного модуля(скетча) для зв’язку плати Arduino та датчиків. 

 
Рис. 2. Схема з’єднання  

 

Створимо в Arduino IDE новий скетч, заненсемо в нього код нашої 

програми і завантажимо на плату. Після чого відриємо монітор послідовного 

порту і спостерігатимемо виведення значень з показниками наших датчиків. 
 

 
Рис. 3. Визвод значень з показниками наших датчиків 
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У подальшому, для більш зручного користвання буде реалізованно схему 

моніторингу та керування за допомогою мобільного додатку на Android. 
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У сучасних розвинених країнах фінансовий сектор займає лідируюче 

положення, впливаючи на економіку за допомогою фінансових механізмів, 

фінансових стимулів, забезпечуючи тим самим встановлення особливої 

фінансової влади. Зміни пов’язані з технічним, технологічним, цифровим і 

навіть соціальним розвитком суспільства, генерують нові ризики в економічній 

безпеці держави, бізнесу, домогосподарства, приватних осіб і породжують все 

більшу кількість можливих загроз для учасників економічного процесів та 

зв’язків. Це вимагає перегляду пріоритетів і більш детальної рефлексії впливу 

цифрової економіки на фінансову безпеку.  

Для того, щоб визначити вплив на систему безпеки, необхідно 

визначитися з самим поняттям фінансової безпеки й тим, що лежить в його 

сутності. Безпеку розглядають, як з цільової точки зору, так і з об’єктної. 

Теоретичне обґрунтування сутності фінансової безпеки визначається як 

важлива складова частина економічної безпеки держави, її фінансового стану, 

що характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності 

фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати 

захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів 

для всіх суб’єктів господарства та населення і в цілому — ефективне 

функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток [5]. 

До ключових змін функціонування фінансового сектору під дією 

цифрової економіки відносять стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

зокрема інтернет-банкінгу, алгоритмічної торгівлі, індустрії Big data, кредитних 

електронних платформ, блокчейну (Blockchain) та крипто валют із поступовою 
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відмовою від готівкових розрахунків. Такі перетворення полягатимуть у 

поступовому перенесенні платіжних транзакцій в електронний вигляд, 

сприяють появі нових засобів платежу, новітніх платіжних інструментів і 

систем [6].  

Таким чином негативними наслідками та загрозами трансформації 

фінансової системи можуть стати зникнення банківської системи у класичному 

вигляді, руйнація депозитного ринку та системи накопичувального пенсійного 

забезпечення, радикальні зміни на ринку праці та драматичні соціальні зміни 

внаслідок зникнення цілої низки професій як результат поширення нових IT-

технологій, у т. ч. на фінансовому ринку. 

Водночас деякі з впроваджених інновацій вважаємо дискусійними з 

позиції нормативного регулювання та практичного використання. Зокрема, 

пильну увагу центральних банків і міжнародних фінансових установ 

привертають електронні гроші — так звана віртуальна валюта, чи 

криптовалюта. 

Однією з основних проблем виокремлюють загрозу кібербезпеки. Вона 

полягає в тому, що зниження контролю з боку користувачів і провайдерів може 

спричинити за собою загрозу шахрайства при розширенні цифрового сервісу та 

індивідуалізації безлічі видів послуг. Ризики витоку інформації вимагають 

підвищення рівня захисту електронних систем. На даний момент кіберзагрози і 

збиток від кіберзлочинців вийшли на друге місце в світі після техногенних 

катастроф. З 2016 року сталося понад 70 мільйонів атак на об’єкти економічної 

інфраструктури, більш 52,5 мільйона атак, на сайти українських держорганів. 

Дослідження McAfee з Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) 

показали, що збиток від  кіберзлочинності досяг 600 млрд доларів у всьому світі 

[2]. 

За останніми тенденціями такі злочини спрямовані на крадіжку даних з 

мобільних пристроїв і фінансових додатків. Чим більше буде велика сума 

грошових транзакції, тим вигіднішою стає крадіжка для зловмисників. 

Хоча інформаційна безпека є основою конкурентоспроможності 

сучасного бізнесу, за підсумками обстеження 248 українських фірм компанією 

PwC в 2017 р виявилося, що 40 % українських компаній не має стратегії 

інформаційної безпеки, а в 50 % компаній відсутній план реагування на 

інциденти інформаційної безпеки, при цьому у 48 % компаній немає програм 

навчання співробітників [3]. Таке ставлення до кібербезпеки може привести до 

великої шкоди і втрат економіки, до порушення конфіденційності даних, 

розголошення комерційної таємниці, можливості промислового шпигунства, 

порушення норм господарської діяльності, непередбачених проблем бізнес-

процесів, інтелектуальному піратству, зниження якості продукції та послуг, 

створює умови для появи загрози життю людей. Аналогічні проблеми присутні 

і в органах державного управління. 

Забезпечення фінансової безпеки багато в чому залежить від збільшення 

ефективності фінансової сфери, здатної стимулювати та сприяти інноваційному 

соціально-економічному розвитку країни, і представляє собою сукупність 

комплексу заходів: проведення ефективної грошової політики, реформування 
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банківської системи і фінансових ринків. Основними завданнями для України 

при гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами Східного партнерства є: 

забезпечення вільного транскордонного потоку інформації; конфіденційність, 

доступність, якість та захищеність даних; кібербезпека, гарантії захисту прав 

споживачів е-торгівлі та електронних послуг, захист персональних даних.  

В епоху швидкого розвитку цифрових технологій основні напрямки 

підтримки фінансової безпеки країни та шляхи вирішення щодо запобігання 

загроз і ризиків кіберзлочинів полягають у наступному [4]: 

1) постійний обмін інформацією про інформаційні інциденти і 

технологіях захисту між компаніями та громадськими організаціями на 

міжнародному рівні; 

2) міжнародне співробітництво українських організацій з Європолом та 

Інтерполом щодо вдосконалення процедур інформування, взаємодопомоги і 

спільних заходів протидії кіберзлочинцям; 

3) підвищення компетенцій в інформаційній безпеці ІТ-фахівців; 

4) організація заходів безпеки і захисту не тільки основних об’єктів 

економіки, а й критичної інфраструктури, подальша робота центру 

кібербезпеки щодо підвищення безпеки банківської та платіжних систем; 

5) постійне висвітлення в засобах масової інформації результатів 

боротьби з кіберзлочинністю, публікація рішень судів за злочинами в 

інформаційному середовищі; 

6) організація шкільних програм, уроків кіберграмотності і обізнаності в 

питаннях інформаційної безпеки; 

7) підвищення технічного забезпечення інформаційної безпеки систем; 

8) законодавче регулювання кіберпростору, використання криптовалюта і 

блокчейн-технологій. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що у зв’язку з цим забезпечення 

фінансової безпеки держави безпосередньо пов’язано зі збільшенням 

ефективності фінансової сфери, це сприяє інноваційному соціально-

економічному розвитку країни, і представляє собою сукупність комплексу 

заходів: проведення ефективної грошової політики, реформування банківської 

системи і фінансових ринків. З огляду на те, що банківський сектор продовжує 

займати домінуюче становище у фінансовій сфері, найбільші зміни 

відбуваються саме в цій сфері. 

Отже, міжнародна боротьба за політичний та економічний вплив в умовах 

розвитку цифрової економіки сприяє виникненню нових загроз економічній 

безпеці. Попередження та усунення загроз і ризиків цифрової економіки, 

забезпечення безпеки інформаційного середовища стало сьогодні основою 

конкурентоспроможності людини, бізнесу та держави. 
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Посилена конкуренція між банками змушує їх шукати нові шляхи 

залучення клієнтів, активно використовуючи для цього можливості Інтернет-

простору. У зв’язку із цим важливим напрямом розвитку вітчизняних банків є 

розроблення та впровадження високотехнологічних дистанційних послуг.  

Метою цієї статті є вивчення одного з видів віддалених банківських 

послуг, що означає доступ до рахунків і операцій, які надаються в будь-який 

час і з будь-якого комп’ютера через Інтернет. Ринок онлайн-банкінгу в Україні 

активно розвивається, проте сучасні світові тенденції створюють напрями 

подальшого його вдосконалення.  

Експерти відзначають, що протягом 2017—2018 рр. у сфері електронного 

банкінгу в Україні відбувся значний прорив. За даними компанії «Простобанк 

Консалтинг», на початок 2018 року 31 установа з 50 найбільших роздрібних 

банків України була налаштована власними системами Інтернет-банкінгу для 

фізичних осіб, що становить майже 62 %.  

Незважаючи на значні досягнення вітчизняних банків на ринку 

електронного банкінгу, його рівень поступається деяким іноземним країнам. 

Так, згідно з даними консалтингової компанії McKinsey&Company, станом на 

2017 р. за допомогою комп’ютерів і гаджетів українці проводили близько 40 % 

розрахунків, тоді як у Польщі через цифрові канали проходить 96 % роздрібних 

платежів і переказів коштів. Підрахунки, проведені дослідницькою компанією 

GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), довели, що в Україні в 2015 р. з 70 млн 
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клієнтів, підключених до Інтернет-банкінгу, хоча б одну онлайн-операцію на 

квартал здійснюють лише 10 %, тоді як у Польщі цей показник дорівнює 61 % 

[1]. 

Найбільш активними та технологічними учасниками ринку є: 

«ПриваБанк», «АльфаБанк», «VTB Банк», «ПУМб», «Райффайзен Банк Аваль», 

«УкрСиббанк», «Укрсоцбанк». Лідером за впровадженням Інтернет-технологій 

в Україні, безперечно, є «ПриватБанк», база якого давно перевищує мільйон 

осіб, також лідируючі сходинки займають «Альфа-Банк», «Укрсиббанк» та 

деякі інші. Протягом 2017 р. значно активізувалися нові учасники ринку, серед 

яких  ПАТ «Ощадбанк». Роблячи ставку на розвиток технологій безконтактних 

платежів, на початку 2017 року  запустив додаток «Ощад PAY», за допомогою 

якого клієнти зможуть здійснювати платежі без фізичної наявності платіжної 

картки або готівки. Для проведення платежу потрібен лише мобільний телефон 

із підтримкою технологій безконтактних платежів NFC (Near field 

communication) [2]. 

Отже, слід зазначити, що на вітчизняному ринку електронного банкінгу 

відбувся значний стрибок уперед, проте йому є куди розвиватися, оскільки 

світові тенденції створюють нові можливості для вдосконалення. Розглянемо 

деякі з них. 

1. Однією з глобальних тенденцій онлайн-банкінгу експерти відзначили 

використання технології blockchain у банківських операціях. У 2016 р. 

зафіксовано здійснення торгової транзакції на 100 тис. доларів британським 

банком Barlcays та одним з ізраїльських стартапів на основі цієї технології. При 

цьому час виконання операції було знижено з 7—10 днів до чотирьох годин. 

2. Також на світовому ринку електронного банкінгу клієнтам пропонують 

ще одну нову послугу. У березні 2016 р. швейцарська фінансова група UBS 

запустила сервіс, який дає змогу відкривати рахунки клієнтам за допомогою 

смартфона. При цьому ідентифікація відбувається безпосередньо за допомогою 

відеозв’язку зі співробітником банку, а договір на відкриття банківського 

рахунку та іншу документацію клієнти отримуютьу зашифрованому форматі на 

електронну пошту. Така послуга значно спрощує процес для нових клієнтів і 

дає їм можливість відкривати рахунок, не виходячи з власного дому.  

3. Дуже важливим кроком на шляху підвищення безпеки та надійності 

онлайн-розрахунків є перехід до біометричної авторизації платежів. За оцінкою 

експертів, біометрія має велике значення в запобіганні крадіжкам під час 

здійснення онлайн-платежів. Згідно з дослідженням компанії GoodeIntelligence, 

до 2017 р. понад мільярд людей будуть використовувати біометричну 

авторизацію для здійснення банківських операцій [3]. 

Так, Японія з 1 жовтня 2016 р. вже розпочала тестувати безготівкові 

платежі з біометричною аутентифікацією для іноземних туристів — платформу 

Omotenashi. У системі, розробленій компаніями DaiNipponPrintingCo і 

DeloitteTohmatsuConsulting, туристи можуть реєструвати відбитки пальців, дані 

кредитної картки та інші персональні дані, аби потім здійснювати безготівкові 

платежі за покупки, обід, проживання та інші сервіси одним дотиком пальця. 
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У Грузії ще з 2011 р. активно в онлайн-розрахунках використовують ID-

картки — ідентифікаційні електронні картки. Цифровий підпис, що 

інтегрований в ID-карту, еквівалентний з юридичної точки зору фізичного 

підпису на паперовому носії. Більш того, у деяких мобільних банках можна 

здійснювати внутрішньобанківський переказ за номером ID (аналог перекладу 

за номером телефону), який використовується LibertyBank. Наприклад, у 

мобільному банкінгу «ВТБ» можна створювати «кошик рахунків», куди клієнт 

додає всі платежі і перекази, які він оплачує однією транзакцією [4]. 

Серед нововведень у Казахстані експерти відзначають технологію mVisa. 

Так, платежі за QR-кодами є по-справжньому революційною функцією, в якій 

будуть використовуватися pull-транзакції, за яких комерсант узагалі не отримує 

дані карти. Технологія дуже швидко і легко розгортається, безпечна, тому що 

не потрібні POS-термінали, і має один підхід для офлайн- і онлайн-транзакцій. 

Також аналітики виділяють «Банк Астани», який повністю перейшов на 

онлайн-обслуговування, та «Казкоммерцбанк», що впровадив безліч 

технологій, таких як CashbyCode, прийом переказів через cash-in (наявність у 

банкоматів функції прийняття готівки) і т. п. Технологія CashbyCode надає 

користувачам своїх послуг можливість зняття готівки в банкоматі без 

банківської карти. Для цього користувачу слід увести потрібну суму та номер 

мобільного телефону. Після перевірки даних, система дає дозвіл на видачу 

готівки. Термін дії коду строго обмежений: якщо за добу сума не була 

переведена в готівку, вона автоматично повернеться на картковий рахунок 

відправника [5]. 

Підводячи підсумки дослідженням стану ринку онлайн-розрахунків в 

Україні, слід зазначити таке. Протягом останніх років він активно розвивався, а 

в період 2017-2018 рр. відбулося його вдосконалення. Аналіз основних 

параметрів ринку дав змогу дати загальну характеристику його розвитку. Серед 

головних трендів цього періоду було визначено: запуск P2P-переказів; 

підтримку Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної 

ідентифікації клієнтів BankID; популяризацію мобільних платежів із 

використанням смартфону та активний розвиток Р2Р-кредитування. Огляд 

світових тенденцій та урахування досвіду країн ближнього зарубіжжя формує 

вектор розвитку онлайн-банкінгу в Україні. 
Список використаних джерел: 

1. Які новинки в е-банкінгу з’явилися і були впроваджені в 2017 році? — 

коментують експерти [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.prostobank.ua/internet_banking/stati/kakie_novinki_prineset_ klientam_ 

2017_god_v_sfere_internet_bankinga_mnenie_ekspertov.  

2. Виговська Л. 100 млрд грн на рік. Ринок мобільного та інтернетбанкінгу б’є 

рекорди [Електронний ресурс] / Л. Виговська, М. Оліярник. — Режим доступу : http:// biz.nv. 

ua/ ukr/publications/100-mlrd-na-rikrinokmobilnogo-ta-internet-bankingu-v-ukrajini-b-je-rekordi-

108675.html. 

3. Клієнти зможуть відкрити рахунок у банку за допомогою селфі [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://vkurse.ua/ua/business /otkrytschet-v-banke-s-pomoshchyu-

selfi.html. 

4. Мобильные банки ближнегозарубежья [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://futurebanking.ru/.  



362  

5. Сбербанк в Казахстане запустил услугу снятия наличных в банкомате без 

карты [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.plusworld.ru/daily/cat-

self_service/sberbank-v-kazahstane-zapustil-uslugusnyatiya-nalichnih-v-bankomate-bez-karti. 

 

 

УДК 336.71 

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Ліна Демченко 

Олександр Мішенко 

Науковий керівник: 

Брайченко С. М., к.ю.н. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Українські IT-спеціалісти входять в п’ятірку найкращих в світі, 

вітчизняні IT-компанії справедливо асоціюються з міжнародним простором 

інновацій. Але в цей же час в Україні існує низка факторів, що гальмують 

розвиток цифрової економіки. Одним з найбільших «підводних каменів» є 

нерозвинена інфраструктура. До проблем додамо масове віртуальне піратство й 

низьку технологічну освіченість серед населення — і отримаємо трохи 

невтішний прогноз. Ефективність впровадження рішень на кшталт e-governance 

чи повноцінного 4G поки залишається на папері.  

Метою дослідження є розгляд перспектив розвитку цифрової економіки 

в Україні. [5] 

В середині січня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив«цифрову 

стратегію» на найближчі роки. Весь український медіа простір заполонили 

матеріали про цифрову економіку, електронний бізнес та перспективи 

впровадження віртуальних технологій. Але всім цим змінам передувала низка 

подій, знакових для розвитку цифрової економіки в Європі та в Україні 

зокрема. Ось короткий календар подій діджитилізації: 

1. 29 вересня 2017 року відбувся Цифровий саміт у Талліні (Естонія), де 

очільники найвпливовіших держав Європи обговорили перспективи співпраці у 

питанні діджитилізації європейського економічного та політичного простору. 

2. 19-20 жовтня 2017 року:Європейська Рада визнала пріоритетними 

розробку стратегії спільного цифрового ринку, зміцнення кібербезпеки, 

створення ефективної системи оподаткування цифрових компаній, усунення 

плати за роумінг. 

3. У листопаді 2017 року відбувся Брюсельський саміт «Східного 

партнерства». Результатом саміту стала спільна декларація, де погодилися 

співпрацювати «для поширення переваг Цифрового єдиного ринку на 

партнерські країни». 

4. І нарешті на початку 2018-го Кабмін схвалив Стратегію розвитку 

цифрової економіки України до 2020 року і затвердив план заходів для 

реалізації цієї ініціативи. [4] 
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Усі ці події свідчать про намір розвивати інфраструктуру і новітні 

технології на найближчі десятки років.Найважливішим є те, що Україна прагне 

до змін та хоче розвивати цифрову економіку. Так що ж таке цифрова 

економіка? 

Вперше поняття «digital economy» використав бізнес-аналітик Дон 

Тапскот. Ще наприкінці ХХ століття він намагався пояснити підприємцям, як 

важливо ,щоб бізнес йшов нога в ногу з новітніми технологіями. В своїх працях 

на багатьох прикладах він показував , як пара «технології та бізнес» поступово 

трансформуватиметься в технологічний бізнес. 

Визначення «Цифрова економіка» за Тапскотом: 

Цифрова економіка — це економічна діяльність, яка, на відміну від 

традиційної економіки, визначається мережевою свідомістю (networked 

intelligence) та залежністю від віртуальних технологій. [1] 

Можна перефразувати це визначення ще простіше: цифрова економіка — 

це економіка віртуальних світів. У світлі загрозливих заяв Ілона Маска щодо 

«живих технологій» ідея технологічної свідомості звучить обнадійливо, 

місцями навіть доволі гуманістично. 

Масовий доступ до інтернету змінив механізми ведення бізнесу. 

Комунікація між підприємцем та споживачем пришвидшилася в рази, а 

розширення можливостей для вибору в мережі передало владу (цей вибір) в 

руки покупця. Бізнес орієнтується на людину і враховує її навіть найменш 

помітні інтереси. Звісно ж, тут існує значна вигода для виробника послуг та 

товарів. Часто можна почути замість цифрова економіка — економіка на 

вимогу (on-demand economy). 

Запровадження цифрової економіки в Україні фактично звужується до 

розвитку комунікаційних та інформаційних мереж. Цифрова інфраструктура 

України зовсім не розвинена — і це не є новиною.Про це свідчать цифри — за 

даними ресурсу Speedtest.net позиції України в світі за показниками якості 

Інтернет-з’єднання неймовірно низькі: 114 місце за якістю мобільного 

інтернету та 45-те — за якістю широкосмугового інтернету. 

Цифрова економіка — це також цифровий ринок. Якщо українські IT-

компанії можуть дозволити собі найсучасніше обладнання, то малий та 

середній бізнес, потенційні покупці їх товарів та послуг в Україні, обмежені як 

у техніці, так і у фінансах. Це стосується й середньостатистичного споживача, 

якому, з тих же причин, не доступні сучасні цифрові блага. Тут діє проста 

формула: більше доступної функціональності товарів та послуг — більший 

оборот грошей, більше робочих місць. [2] 

Але технологічна затримка, якби сумнівно це не звучало, є наразі нашим 

економічним козирем. Складна геополітична ситуація і, як наслідок, ослаблена 

економіка вимагає масштабних рішень — діджитилізація може стати причиною 

економічного стрибка. Кабмін прогнозує зростання ВВП на 5 % у результаті 

вдалих цифрових реформ. І, погляньмо правді у вічі, у нас немає вибору — 

цифрова інфраструктура буде розвиватися в будь-якому разі, з підтримки 

держави або за сукупністю локальних бізнес-ініціатив. Поступовий перехід на 

електронний облік й електронне управління, долучення до міжнародного 
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онлайн-бізнесу — це не вибір, а необхідність. Якщо хтось каже, що це 

неможливо зробити за 5 чи 10 років — погляньте на Естонію, яка  низкою 

послідовних законодавчих рішень буквально за десять років стала однією з 

найбільш успішних країн Європи в галузі цифрових технологій. [3] 

Віддамо належне деяким сучасним реформам (скоріше навіть 

реформаторам) в Україні. Нещодавно прийнята медична реформа містить в собі 

заклик до розвитку телемедицини в регіонах, недосяжних для оперативного 

доступу (здебільшого йде мова про сільську місцевість). У світі, де доступ до 

мобільного зв’язку випереджає доступ до електроенергії та води, телемедицина 

— це ініціатива, яка може й має відновити зв’язок між пацієнтом і лікарем. 

Для містян, які також не розніжені технологічними рішеннями, нарешті 

доступні опції надсилання результатів аналізів чи консультацій з лікарем через 

Viber чи Gmail: більше не потрібно годинами сидіти в черзі заради кількох 

хвилин у медичному кабінеті. 

Найбільші зміни стосуються сфери освіти. Проект Prometheus Івана 

Примаченка та Олексія Молчановського — яскравий приклад того, як за умови 

розумного управління лише за кілька років можна створити потужну й 

незалежну від держави платформу систематичної просвіти громадян. 

Діджиталізація процесу навчання відбувається чи не найшвидше : масові 

онлайн-курси, вебінари, онлайн-конференції та інтернет-тестування — всі ці 

формати вже стали невід’ємною частиною самовдосконалення українців. 

Ці приклади — лише кілька локальних рішень, що намагаються 

передчути тенденції майбутньої цифрової революції. Але основним тестом для 

нашої держави на шляху до успішного завтра буде запровадження системи 

електронного управління. Бо тотальна бюрократія і корупція — це основі 

вороги цифрової економіки, адже вони забирають не лише гроші, але й 

найбільш цінний ресурс сучасності — час. 

Україна — має великий потенціал в розвитку цифрової економіки та 

діджитилізації всіх аспектів життя. Сумно, що наші IT-спеціалісти вимушені 

працювати за кордоном і приносити славу іноземним компаніям. Але ми 

віримо, що через декілька років буде створено достатньо розвинену 

інфраструктуру, яка дасть поштовх для розвитку IT-технологій в Україні. 

Цифрова економіка може стати не тільки запорукою зростання ВПП, а й 

основою для нового життя українців в новій діджиталізваній державі з 

розвиненою інфраструктурою, без черг та корупції. Тому потрібно робити все 

можливе для залучення інвестицій в розвиток цифрової економіки України. 
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Розвиток економіки в цілому та фінансового сектору зокрема 

відбувається під впливом різних факторів. Одним із сучасних трендів, що 

впливає на соціальне та економічне життя суспільства є цифровізація. За 

рахунок цифровізації може відбуватися прискорений розвиток інновацій, 

підтримка стартапів, навчання всіх бажаючих з використанням можливостей 

онлайн-освіти, впровадження цифрових технологій у різні галузі економіки [1]. 

Важливе значення для прискорення розвитку економіки є цифровізація 

фінансового ринку [2]. Це відбувається із використанням різноманітних 

цифрових технологій, однією із таких технологій є блокчейн (blockchain). 

Використання блокчейн у різних сферах соціально-економічного життя має свої 

переваги та проблеми впровадження, проте є однієї із перспективних 

технологій. 

Метою роботи є дослідження можливостей використання технології 

блокчейн. 

Блокчейн (ланцюжок блоків) — це розподілена база даних, яка зберігає 

постійно зростаючий список упорядкованих записів, що називається блоками 

[3]. Вперше ця технологія була використана у функціонуванні криптовалюти 

Bitcoin. Блоки у даному аспекті — це інформація щодо транзакцій, угод та 

контрактів всередині системи, яка подана у криптографічній формі. 

Принцип роботи блокчейна є наступним: цифрові записи об’єднуються у 

«блоки», які на кожному наступному кроці алгоритмічно зв’язуються у 

«ланцюжки». Кожен наступний блок містить інформацію та посилання на 

попередній. 

Процес шифрування, відомий як хешування, виконується великою 

кількістю різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі. Якщо всі 

користувачі внаслідок розрахунків отримують однаковий результат, то блоку 

присвоюється унікальний цифровий підпис. Таким чином, підробити його 

практично неможливо. До нього можна тільки додавати нові записи. Разом з 

тим технологія є гнучкою у сенсі забезпечення публічності роботи 

комп’ютерних систем [4].  

Основною сферою використаня блокчейн є  робота з криптовалютами та 

іншими фінансовими інструментами. Розглянемо можливості використання 

технології блокчейн у різних сферах життєдіяльності [3-6]: 
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1. Адміністрування мереж, підтвердження прав доступу. Паролі, імена, 
кількість користувачів певної мережі можуть бути надійно захищені за 

допомогою технології блокчейн. При відсутності одного головного центру 

адміністрування таку базу стає неможливо зламати — вона захищена від 

хакерів і серверних помилок.  

2. Система охорони здоров’я. За допомогою блокчейна можна 

систематизувати та зберігати дані про пацієнтів, відслідковувати шляхи 

надходження в продаж фармацевтичної продукції та рецептів. В основному всі 

створені нині медичні платформи розроблені для зручності користувачів і 

надійності зберігання історій хвороби. Найпопулярніший сервіс, що 

використовується в системі охорони здоров’я — Gem. 

3. Управління даними. Factom — блокчейн-компанія, яка застосовує 

розподілені реєстри в сфері управління даними. Ідентифікаційні блокчейн 

компанії застосовуються для реалізації системи управління базами даних і 

аналізу даних в різних областях. Загалом, Factom використовують для 

спрощення процедур ведення записів, фіксування інформації про бізнес-

процеси. Всі записи в Factom мають мітки часу і зберігаються в блокчейнах, що 

дозволяє знизити вартість і складність управління ними, аудиту та 

відповідності вимогам регуляторного законодавства. 

4. Електронне голосування. Система Follow My Vote розробляє безпечну 

та прозору платформу для анонімних онлайн-голосувань, що використовує 

технологію блокчейн і еліптичну криптографію, щоб гарантувати точність і 

достовірність результатів.  

5. Організація приватного і державного управління. Advocate — 

платформа для поліпшення взаємодії громадян з державними представниками, 

націлена на допомогу як рядовим членам суспільства, так і претендентам на 

позиції керівників в місцевих державних органах. Також варто згадати і 

компанію з організації управління Borderless — платформа громадянського 

управління, яка позиціонує себе як коаліція доступних всьому світу юридичних 

та  економічних послуг на основі smart-контрактів. 

6. Авторство і право володіння. Ascribe допомагає художникам і творчим 
людям підтверджувати і зберігати право авторства за допомогою технології 

блокчейн. Крім того, створено механізм передачі права володіння від 

художника або автора до покупця або колекціонерові, в тому числі і юридичні 

його аспекти. 

7. Благодійність. Блокчейн може бути ефективним у сфері благодійності. 
Наприклад, платформа GiveTrack використовує відкриту інформацію щодо 

пожертвувань у благодійні фонди та їх витрати. 

8. Нерухомість. З допомогою технології блокчейн можна значно 

удосконалити діяльність у сфері нерухомості в аспекті передачі прав на 

нерухомість, пришвидшення укладання угод та ін. 

9. Банківська діяльність. Використання блокчейну у банківській 

діяльності дасть можливість використання старт-контрактів для здійснення 

банківських операцій. 

Використання технології блокчейн має наступні переваги [3]: 
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‒ дереалізація; 
‒ прозорість; 
‒ конфіденційність; 
‒ надійність; 
‒ безпека; 
‒ зменшення трансакційних витрат; 
‒ скорочення часу здійснення угод. 
Проте на сьогодні впровадження блокчейну може мати наступні 

недоліки: 

‒ блокчейн не може забезпечити величезну кількість транзакцій за 
короткий проміжок часу; 

‒ велика енергозатратність; 
‒ необхідність достатньої пам’яті для зберігання всіх даних блокчейну; 
‒ низька масштабованість та пропускна здатність; 
‒ розмір блокчейну. 
Таким чином, блокчейн має всі шанси суттєво змінити та дієво поліпшити 

фактично всі сфери суспільного життя. Технологія блокчейн є надзвичайно 

революційним явищем, яке має значні перспективи щодо можливостей 

впровадження та розвитку. 
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Проблема забезпечення фінансової стабільності є однією з найбільш 

актуальних в сучасній економіці. Термін «стабільність» завжди привертав до 

себе увагу як у науковій площині, так і безпосередньо у сфері економічних 

взаємовідносин між суб’єктами господарювання. Після кризи 2008 року новим 

поштовхом до дослідження особливостей забезпечення  фінансової стабільності 

у банках став процес цифровізації — початок цифрової економіки, що несе в 

собі стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, нових 

викликів зі сторони FinTech-компаній, а також глобалізаційних процесів. 

Дослідженням даної проблематики (фінансової стабільності банків) займались 

як зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та 

шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну увагу приділили такі 

зарубіжні науковці як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, 

Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Ними обґрунтовано місце фінансової стійкості у 

фінансовому менеджменті, її показники та критерії. Даним аспектам приділили 

увагу й такі вітчизняні науковці як О. Д. Вовчак, Ж. М. Довгань, О. Д. Заруба, 

А. М. Мороз, М. І. Савлук — при розгляді загальних питань фінансового 

аналізу діяльності банків та менеджменту. 

Метою цієї наукової праці є дослідження особливостей впливу 

цифровізації на забезпечення фінансової стабільності банку. 

Виклад основного матеріалу. Наразі не існує єдиного тлумачення 

природи поняття фінансової стабільності. Зокрема часто поняття «стабільність» 

і «стійкість» ототожнюють. Незважаючи на усю схожість цих понять, вони все 

ж є різними. Так, стабільність банку передбачає наявність певного терміну 

функціонування банку і пов’язану з ним динаміку його розвитку. Банк, що 

стабільно розвивається, як правило, не характеризується різкими підйомами чи 

спадами. У свою чергу, стійкість — це здатність банку протистояти внутрішнім 

та зовнішнім дестабілізуючим чинникам. Стійкість є однією зі складових, що 

забезпечує стабільність банку [1]. 

На фінансову стабільність банків впливає ціла низка різноманітних 

чинників. Навіть незначні прорахунки, несуттєві з першого погляду чинники, 

можуть призвести до катастрофічних наслідків, рівно як і масштабні зміни 

стратегічних умов функціонування не завжди завдають суттєвої шкоди, якщо 

до них завчасно підготуватись. В. М. Кочетков виділяє такі основні чинники, 

що впливають на фінансову стабільність банку [2] (рис.1). 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на фінансову стабільність банку 
Джерело: сформовано автором [2] 

 

Предметом нашого дослідження є внутрішня стабільність банку, оскільки 

саме вона відчуває найсуттєвіший вплив зі сторони процесу цифровізації. На 

наше переконання, галузь FinTech як один з напрямів цифровізації, здійснює  

трансформаційний вплив на діяльність банків, а отже, і їх фінансову 

стабільність. Під Fintech розуміємо програмне або технологічне нововведення у 

фінансових послугах. Компанії, що працюють в цій сфері, зазвичай 

намагаються поліпшити існуючу фінансову інфраструктуру або створити нову. 

Розвиток сучасних банківських технологій багато в чому прямо або 

опосередковано скеровується передовими Fintech-компаніями. Особливо це 

відчувається на прикладі грошових переказів. Fintech суттєво знизив вартість 

переказів, підвищив швидкість їх проходження [3]. 

Вважаємо, що на сьогоднішній день до трендів цифровізації, які здатні 

якісно вплинути на рівень фінансової стабільності банків, належать: 

– отримання фінансових послуг за допомогою мобільного 

телефону. Це дозволить фінансовій установі залучити нові ресурси та 

розширити свою клієнтську базу, що позитивно відобразиться на фінансовій 

стабільності в частині ресурсного забезпечення діяльності банку.  

– використання соціальних мереж для надання фінансових 

послуг — це середовище можна порівняти з великою базою даних, які можуть 

бути використані як у цілях посилення внутрішніх систем управління ризиками, 

так і персоналізації банківського обслуговування, що також є дотичним до 

ризик-менеджменту. Крім того, використовувати чат-боти для здійснення 

платежу або іншої операції не виходячи з соціальної мережі — зручно і легко. 

Перед фінансовою установу постає перспектива розширення клієнтської бази, а 

також надання послуг, які тотожні потребам клієнта, що матиме вплив на якість 

Ч
и

н
н

и
к

и
 в

п
л

и
в

у
 н

а
 ф

ін
а
н

со
в

у
 

ст
а
б
іл

ь
н

іс
т
ь

 б
а
н

к
у

 
Загальноекономічний 

стан 

визначається інвестиційним кліматом в державі, станом реального 
сектору економіки, масштабами тіньової економіки, рівнем оновлення 
виробничих потужностей підприємств, структурою економіки тощо. 

Стан фінансового 
ринку 

визначається попитом на гроші і пропозицією грошової маси, темпами 
інфляції та інфляційними очікуваннями, рівнем доходу ринку цінних 

паперів та його масштабами, обмінним курсом національної валюти, 
грошовою емісією та спрямованістю грошово-кредитної політики 

центрального банку. 

Соціально-політична 
ситуація 

визначається рівнем соціальної стабільності в суспільстві, впливом 
опозиції, фінансово-економічною і соціальною політикою, а також 

політичною орієнтацією уряду. 

Внутрішня 
стабільність банку 

включає в себе, серед іншого, достатність капіталу банку, якість 
активів, професіоналізм керівництва та його моральні якості, 

прибутковість банку, ліквідність, а також систему управління ризиками, 
внутрішній контроль та систему стратегічного і тактичного 

планування. 
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активів і мінімізацію ризиків у питаннях повернення кредиту та сплати 

відсотків за його користування; 

– використання технологій Big Data і Artificial Intelligence — боти 

з штучним інтелектом навчаються і, на нашу думку, незабаром зможуть 

самостійно обслуговувати навіть нестандартні запити клієнтів. Великі дані і 

штучний інтелект також допомагають запобігти випадкам шахрайства, 

наприклад, за допомогою спеціальних алгоритмів розраховувати 

кредитоспроможність клієнта використовуючи великі масиви даних про 

попередні транзакції та використання інших фінансових продуктів та загалом, 

ураховуючи його ділову репутацію. Це отримає своє відображення у якості 

наданих кредитів та зниження, уникнення кредитного ризику в подальшій 

діяльності фінансової установи; 

– цифрова та біометрична ідентифікація клієнтів. Ідентифікація 

користувача по голосу, відбитками пальців і завдяки розпізнаванню особи 

змінює уявлення про надійність і безпеку при проведенні фінансових операцій. 

Ця технологія є зручною в першу чергу для клієнтів, а також зменшить 

необхідність у частині персоналу організації, а відповідно і сприятиме 

оптимізації витрат на їх утримання, вивільнення кадрових ресурсів та їх 

унікальних здібностей для інших напрямів діяльності; 

– використання технології Blockchain — згідно результатів PwC, 

36 % фінансових організацій будуть інвестувати в блокчейн-технології до 2020 

року. Складність системи допоможе забезпечити надійність та захист даних та 

інформації за операціями, що усуне можливість хакерських та шахрайських дій;  

Отже, на сьогодні цифрова економіка виступає ефективною основою 

розвитку системи економіки, бізнесу, соціальної сфери і всього суспільства. У 

світі з’являється все більше стартапів, які займаються мобільними платежами, 

миттєвими переказами, онлайн-кредитуванням, об’єднуючи це терміном 

«фінтех». Вони використовують новітні технології, за допомогою Big Data 

оцінюють кредитоспроможність і пропонують послуги через мережу інтернет, 

працюючи по всьому світу. Таким чином вони не лише відразу забезпечують 

хороший клієнтський досвід, роблять фінансові продукти доступнішими для 

різних верств населення і МСБ, але і скорочують операційні витрати. Загалом 

процес цифровізації позитивно впливатиме, як на загальні показники діяльності 

банку, так і безпосередньо на його фінансову безпеку та стабільність. На жаль, 

все перебуває лише в теоретичному полі і деякі тренди ще навіть не 

використовувалися у реальному часі, оскільки дані процеси вимагають 

регулювання та створення нормативної бази, що забезпечуватиме їхню 

ефективну роботу. 
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У світі цифровий сектор зростає з вражаючою швидкістю. Щодня 

збільшується кількість користувачів новітніми цифровими досягненнями. 

Інформаційно-цифрові технології стають потужним рушієм усіх сфер: 

виробництва, торгівлі, логістики, медицини, освіти та ін. Передові компанії 

світу вбачають у впровадженні цифрових технологій один з головних чинників 

інноваційного розвитку та зміцнення конкурентних переваг. Однак Україна на 

сьогодні відстає у розвитку та якості комунікаційних мереж, лише розробляє 

стратегії створення власного цифрового ринку і залишається сферою з 

нерозкритим потенціалом.  

Зміни, що відбуваються у світовій економіці — це, з одного боку, 

серйозний виклик, а з іншого — нові можливості для пошуку спеціалізації 

України у глобальному цифровому середовищі та формування на цій основі 

напрямків модернізації традиційної економіки.  

Вивчення різних аспектів цифрової економіки та процесів її становлення 

в Україні є актуальним науково-практичним завданням. Опрацюванню різних 

аспектів розвитку цифрової економіки присвячено багато наукових праць 

вітчизняних дослідників.  

Проблематика цифрової економіки знаходить своє відображення у 

численних дослідженнях учених-економістів. Цифровізація поширюється на 

все більшу кількість процесів й явищ, що потребує проведення відповідних 

досліджень й обумовлює їх актуальність.  

Мета роботи — вивчення теоретичних аспектів розвитку цифрової 

економіки та визначення тенденцій цифровізації України.  

У класичному розумінні цифрова економіка — це діяльність, в якій 

ключовими засобами виробництва є цифрові дані — як числові, так і текстові. 

Термін «цифрова економіка» ввів у 1995 р. Дон Тапскотт. Це — економіка, що 

базується на цифрових комп’ютерних технологіях, яку іноді називають 

інтернет-економікою, новою економікою, або вебекономікою. Під цифровою 
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економікою розуміють виробництво, продаж і постачання продуктів за 

допомогою комп’ютерних мереж [1].  

Фахівці галузі відзначають, що «Україна — чи не єдина країна у Європі, 

яка до сьогодні не мала власного «цифрового» бачення.Практично всі країни 

ЄС вже затвердили та впроваджують власні «цифрові адженди» або «цифрові 

стратегії», а багато з них — для прикладу, Німеччина, Франція, Швеція — 

реалізовують її ключові компоненти протягом останніх 5-7 років, як пріоритет 

державної політики у багатьох сферах життя та галузях економіки» [2].  

Цифровізація — це впровадження у всі сфери життєдіяльності 

електронно-цифрових пристроїв, засобів, системам та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними. Мета цифровізації України — 

цифрова трансформація існуючих та створення нових галузей економіки, 

трансформація всіх сфер життєдіяльності України у нові, більш ефективні та 

сучасні.  

Створення сучасного цифрового простору та відповідної інфраструктури 

вигідно всім: і громадянам, і бізнесу, і зовнішньому інвестору. Згідно з 

пріоритетним сценарієм цифровізації країни першочерговим завданням є 

усунення законодавчих, інституційних, фіскально-податкових та інших 

бар’єрів, що заважають розвитку цифрової економіки.  

Ще одне важливе завдання — формування мотивації для цифровізації 

суспільства, яке полягає у забезпеченні фінансової доступності цифрових 

технологій для споживачів, створенні умов у різних сферах життєдіяльності для 

формування потреб у громадян та бізнесу використовувати нові цифрові засоби 

замість звичних, традиційних.  

У цифрову епоху успішність країн залежить багато в чому від прогресу в 

побудові суспільства знань, а цифровий розвиток відіграє ключову роль у 

прискоренні економічного і соціального розвитку країни в цілому.  

Інформаційна сфера держави спрямовує її економічний та інноваційний 

потенціал і таким чином суттєво впливає на інші сфери, 

конкурентоспроможність на міжнародній арені, якість життя громадян.  

За останні декілька років вдалося зупинити різкий економічний спад в 

Україні, та у 2017—2018 роках економіка зросла майже на 3 %. Міжнародний 

досвід показує, що подальше зростання економіки та поліпшення соціального 

розвитку можливе лише за умови впровадження та розвитку новітніх 

технологій, а саме цифровізації.  

Саме цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя 

суспільства у сучасному світі та здатна стрімко підвищити ВВП країни. Так, за 

даними Всесвітнього Економічного форуму у 2015 році частка цифрової 

економіки у загальносвітовій вже перевищила 20 % і стрімко зростала відтоді 

[3]. 

Успішний досвід таких країн як Ізраїль, Естонія, Німеччина, 

Великобританія та Швеція показує, що цифрова економіка є важливим 

пріоритетом розвитку економіки. У всьому світі частка традиційної економіки 

зменшується, а цифрової — збільшується, це дає значні переваги для таких 

країн. 
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Наприклад, з досвіду Естонії, Ірландії, Швеції, Ізраїлю — безпосередній 

ефект від комплексного розвитку цифрової економіки + 20 % ВВП протягом 

5 років та ROI цифрової трансформації до 500 % [3]. 

У минулому революційні зміни в економіці стали наслідком 

технологічних винаходів: парового двигуна, двигуна внутрішнього згорання, 

конвеєрного виробництва, мікроелектроніки. Сьогодні настала епоха цифрових 

технологій. 

В Україні частково вже використовується цифровізація. Найбільш 

яскравим прикладом є агропромислова сфера, де завдяки цифровим 

технологіям передові компанії збільшують свої ROI від 30 % до 90 %. Лише 

уявіть, якого результату можна досягти, якщо забезпечити цифрову 

трансформацію всієї аграрної сфери. Те саме стосується гірничодобувної 

індустрії та машинобудування [3]. 

Становлення цифрової економіки в медичній сфері означає поступовий 

перехід до медицини в режимі онлайн. Наприклад, замість систематичного 

медичного огляду кожен матиме датчики онлайн-спостереження.   

Актуальним на сьогодні є впровадження цифровізації в сфері освіти. 

Коли учні можуть використовувати швидкісний Wi-Fi, електронні підручники, 

мультимедійні додатки та інші гаджети, які здатні зробити навчання 

продуктивним та цікавим. 

Цифрова економіка передбачає цифрове перетворення всіх сфер 

життєдіяльності, надаючи їм значний економічний та соціальний ефекти. Усе 

це відкриває нові потужні можливості для держави, суспільства та громадян. 

Цифрова економіка має створити нам 1,5-2 млн нових робочих місць та 

перекваліфікувати орієнтовно ще 1,5-2 млн громадян [3]. 

Сьогодні цифрова економіка є одним з найважливіших чинників 

економічного зростання та формування нової якості життя. Лідери світової 

економіки розглядають цифровізацію як першочерговий напрямок 

інноваційного розвитку виробничо-економічних систем різних рівнів та 

інструмент забезпечення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 

 Отже, для України розвиток процесів цифровізації набуває додаткового 

значення, оскільки надає реальні перспективи для модернізації економіки, 

покращення її виробничо-технологічної структури, забезпечення участі у новій 

глобальній економіці та подолання на цій основі сучасного кризового стану. 

Процеси цифровізації економіки супроводжуються виникненням нових 

соціально-економічних явищ.  
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У сучасному цифровізованому світі поряд з іншими цифровими 

технологіями особливу увагу привертає технологія Big Data як соціально-

економічний феномен, пов’язаний з новими технологічними можливості 

обробки та аналізу значних за обсягом даних, що не можливо здійснити 

традиційними інструментами. Big Data — це інструменти, підходи і методи 

обробки неоднорідних (структурованих і неструктурованих) і швидко змінних 

даних для досягнення цілей і вирішення конкретних завдань на основі 

виявлених певних закономірностей. Технологія Big Data має значний потенціал 

для оптимізації всіх сфер суспільного життя та, на думку експертів, уступає 

лише віртуалізації. Нескінченно великий інформаційний потік, який складає 

основу Big Data, дозволяє отримувати кардинально нові знання, зокрема в сфері 

для: охорони здоров’я — точного діагностування та розуміння природи 

різноманітних захворювань, скорочення витрат; сільському господарстві — 

оптимального використання ресурсів для максимального збільшення врожаїв 

при мінімальному втручанні в екосистему, здешевлення продуктів харчування і 

вирішення проблеми голоду; безпеки життєдіяльності — прогнозування 

надзвичайних ситуацій, передбачення землетрусів або природних катаклізмів, 

моделювання поведінки людей під час надзвичайних ситуацій задля збільшення 

шансів на виживання; запобігання злочинам — попередження шахрайських 

дій, фінансових махінацій, тінізації економіки, відмивання брудних грошей та 

фінансування тероризму; державному управлінні — скорочення витрат, 

подолання корупції, збільшення надходжень до бюджету тощо. Узагальнюючи, 

визначають, що потенціал Big Data полягає в створенні трансформаційної 

цінності стосовно або за рахунок прозорості, виявлення мінливості і надання 

можливості експериментувати, сегментації для спрямованості дій, прийняття 

рішень на основі автоматизованих алгоритмів, розробки інноваційних бізнес-

моделей, продуктів і послуг [1]. 

Мета роботи полягає у визначенні особливостей технології Big Data та 

баз даних для Big Data. 

Класична база даних — сукупність даних, організованих відповідно до 

концепції, яка описує їх характеристику, та взаємозв’язків між її елементами, 

що підтримує щонайменше одну з областей застосування. Сучасна база даних 

організована відповідно до однієї з моделей (реляційної, мережевої, ієрархічної) 

та крім даних містить опис і засоби їх обробки. Найбільш поширеною в 

сучасних базах даних є централізована архітектура «клієнт-сервер», де на 
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сервері розміщуються база даних та пов’язане з нею програмне забезпечення, 

налаштоване для надання користувачам (клієнтам) доступу до неї.  

У 2011 р. компанія McKinsey у доповіді «Великі дані: наступний рубіж в 

інноваціях, конкуренції та продуктивності» [Ошибка! Закладка не 

определена.] оцінила потенційний ринок Big Data в мільярди доларів. Зокрема, 

в 2012 р. уряд США виділив 200 млн дол США для організації конкурсів з 

впровадження технологій Big Data. Водночас американські венчурні фонди — 

4,5 млрд дол США проти 1,1 млрд дол США в 2009 р. Етапи розвитку 

технологій Big Data надано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Історична ретроспектива розвитку Big Data 

Рік Подія Характеристика передумов і наслідків 

1970  Поява концепції 

«великих даних» 

Пов’язана з проведення наукоємних обчислень 

2008  Поява терміну 

«великі дані» (Big 

Data) 

Термін ввів К. Лінч у контексті вибухового зростання світових 

обсягів інформації [2]. Зауважимо, що  до категорії Big data 

відносяться потоки даних понад 100 Гб на добу 

2011. «Великі дані» 

розглядаються в 

трьох аспектах — 

зростання  обсягів і 

швидкості обміну 

даними і збільшення 

інформаційного 

різноманітності  

Визначення джерел великих даних; Зростання обсягів даних на 

тлі витіснення аналогових засобів зберігання; Зростання 

обчислювальної потужності комп’ютерної техніки на тлі 

трансформації парадигми роботи з даними; Нові завдання для 

ІТ-підрозділів: інтеграція, компресія, дедуплікація, 

маштабованість, керованість 

2012  Перше розчарування 

Big Data 

Відставання технологічних можливостей для зростаючих 

обсягів інформації, недостатність доступного простору в 

сховищах даних, низька якість даних, складність візуалізації, 

ускладнення доступу до потрібних даних, нестача 

обчислювальної потужності і кваліфікованого персоналу. 

Все це зумовило модернізацію корпоративних центрів обробки 

даних, інвестування на розвиток програм і сервісів для роботи з 

Big data  

2013.  Новий технологічний 

тренд — розробка 

технологій для 

менеджменту Big 

Data 

Інформаційний ландшафт стрімко змінюється. Компанії 

збирають і використовують дані самих різних типів, як 

структуровані, так і неструктуровані. ІТ-підрозділи отримують 

можливості для нарощування цінності і формування нових 

відносин з бізнес-підрозділами, дозволяючи підвищити доходи 

і зміцнити фінансовий стан компанії. Привертається увага на 

потребу мільйонів робочих місць для обробки Big Data 

2014. Рекордно високий 

інтерес до Big Data  

Проекти не проходять пілотній стадії, адже нова технологія 

погано адаптується до бізнес-процесів. На зміну сховищ даних 

пропонується концепція озер даних (data lake). Переважна 

більшість компаній, що  успішно завершили як мінімум один 

проект, пов’язаний з великими даними, задоволені результатом 

2015. Виключення Big Data 

з популярних трендів 

Технологічні рішення Big Data, список яких постійно зростав, 

самі по собі не створили жодної нової цінності, лише 

прискорювали обробку великих обсягів даних. По факту 

технології великих даних трансформувались в безліч різних 

бізнес-сценаріїв здатних створювати бізнес-вигоду  
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продовження табл. 1 

Рік Подія Характеристика передумов і наслідків 

2016  Об’єднання Big Data 

з аналітикою в 

реальному часі 

Запропоновано дворівневу модель обробки даних. 

Вирішуються питання забезпечення достатніх обсягів пам'яті 

для розміщення та переміщення дійсно масштабних наборів 

даних, розробка сервісів дедуплікаціі, знімків стану, 

багаторівневого зберігання, кешування, реплікації тощо. 

2017  Модернізація баз 

даних та систем 

управління ними для 

потреб Big Data 

Розуміння необхідності стратегії, плану дій та надійних 

інструментів для збору, аналізу та збереження структурованих і 

неструктурованих даних з різних джерел та з різним життєвим 

циклом спонукає до зміни діючих баз даних, яким не достає 

функціональності та масштабованості    

Джерело: сформовано автором [1, 3, 4, 5] 

 

Серед головних переваг впровадження Big Data в клієнто-орієнтовані 

бізнес-процеси визначають пошук нових джерел доходу, поліпшення досвіду 

клієнтів, можливість розробки та впровадження нових продуктів і послуг, 

залучення нових клієнтів і збереження лояльності старих. Поряд з цим 

потребують вирішення такі проблеми, як забезпечення безпеки, нестача 

бюджету для реалізації технології, брак необхідних кадрів, складність інтеграції 

до існуючої бізнес-моделі та ІТ-системи. Водночас, у 2015 р. Big Data були 

вилучені з основних трендів на підставі того, що її розвиток привів до розвитку 

інших технологій та методів аналізу даних, зокрема Data Mining, краудсорсінгу, 

змішання і інтеграція даних (data fusion and integration), машинного навчання, 

штучних нейронних мереж, візуалізації аналітичних даних тощо [6].  

Як бачимо, в 2017 р. постало завдання модернізації баз даних та систем 

управління ними для Big Data. Нові бази даних повинні бути здатними 

обробляти полуструкторовані або неструктуровані дані великих обсягів від 

петабайт до ексабайт проти гігабайт і терабайт класичних баз даних за 

децентралізованим способом їх збереження проти централізованого. При цьому 

модель збереження та обробки даних трансформується на горизонтально 

масштабовану проти вертикальної, як в класичних баз даних. Така модель 

забезпечує обробку даних, розподілених на значній множині обчислювальних 

вузлів без втрати продуктивності.  

Прикладом може слугувати NoSQL (Not Only SQL або не тільки SQL) — 

система підходів, що мають суттєві відмінності від існуючих на сьогодні 

традиційних моделей баз даних з підтримкою мови SQL. На відміну від 

традиційних кожна технологія NoSQL мають власний механізм запитів [7].  

Викликає інтерес спеціалізована база даних Vertica, яка базується на 

зберігання і стиснення даних на основі стовпців (замість рядків), MPP (massive 

parallel processing) архітектурі з використанням кластерних технологій, 

двокомпонентне сховище даних, а саме сховище в оперативній пам’яті (WOS 

— write optimized storage) та сховище на диску (ROS — read  optimized storage) 

тощо [8]. Це дозволяє підвищити продуктивність, скоротити час пошуку даних 

та виконання запитів. База даних підтримує стандартний SQL-інтерфейс 

(ANSI SQL-99), забезпечує сумісність з механізмами очищення даних і 
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формування звітності, а також з рішеннями бізнес-аналітики компаній Cognos, 

Informatica, Business Objects і SAS [9]. 

Перспективними є бази даних «in-memory», які мають багато переваг 

порівняно з традиційними базами даних з буферної пам’яттю. Зокрема, 

SAP HANA — потужна відкрита платформа, що може працювати локально, в 

хмарі або гібридному середовищі, одночасно здійснювати аналітику та 

транзакції з однією копією даних в оперативній пам’яті. Ця система дозволяє: 

1) отримувати будь-які необхідні дані, не залучаючи додатково адміністраторів 

для настройки бази даних; 2)  виконувати оперативні запити за передбачуваний 

час за рахунок звернення до єдиної копії даних; 3) виконувати аналітичні 

завдання одночасно з оновленням оброблюваної копії даних в реальному часі; 

4) виконувати логічні бізнес-процеси, пов’язані з даними, всередині бази даних; 

5) автоматично використовувати логіку додатка при роботі з базою даних тощо 

[10]. 

Отже, на технології Big Data покладаються надії, а відтак їх розробка, в 

тому числі баз даних, буде підтримуватись значними інвестиціями. Це 

підтверджує активність таких онлайн-компаній, як Google і Amazon, завдяки 

проектам котрих маємо нові технології управління даними, за допомогою яких 

створюються та експлуатуються величезні за обсягом і широко масштабовані 

бази даних здатних працювати локально, в хмарі або гібридному середовищі. 
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Лендінг пейдж (Landing Page) — це, як правило, односторінковий сайт, 

головним призначенням якого є «примусити» відвідувача зробити потрібну 

дію. Причому, в сайтах такого типу дуже високий відсоток успішних спроб. Бо 

у звичайних сайтах читач губиться у сотнях (чи тисячах) сторінок, і може 

клікнути на пропозицію, а може й пройти мимо. На відміну від звичайних 

сайтів, лендінг пейдж включають у себе тільки потрібні елементи, і нічого 

зайвого. В такому разі, читач нінащо не відволікається, і розробники сторінки, 

фактично «ведуть» його до форми замовлення товару (послуги), чи підписки. І 

звичайно, що на таких сторінках не розміщують рекламні оголошення, інакше 

потенційний клієнт «втече» на інший сайт. Як правило, лендінг пейдж 

складається із заголовку, опису товару (послуги), відео, яке показує переваги 

продукту, відгуки користувачів, гарантія виробника, переваги продукту та його 

ціна, форма замовлення [1-4]. 

Актуальність. На даний час LP являється дуже важливою Інтернет—

рекламою, яка спроектована з метою підштовхнути користувача до здійснення 

певної дії. Хороша ЦС чітко демонструє потенційному покупцеві вигоди, які 

він отримає придбавши певний продукт, або аргументовано доводить, яким 

чином цей товар вирішить його проблеми [2-6]. 

Розробивши LP можна визначити наступні переваги та недоліки. 

Переваги: 

– Проста навігація. Переважно, лендінг — це просто сторінка, яку 

потрібно скролити. Відвідувач, спускаючись вниз, отримує нову порцію 

аргументів і проходить через всю воронку продажів. При цьому, він може 

зробити цільову дію на будь-якому етапі скролінгу; 

– Одна пропозиція. На сторінці немає інформації, що відволікає. Все 

викладено лише по суті і аргументовано. Якщо маркетолог добре знає свою 

цільову аудиторію, пропозиція буде зроблена так, що ймовірність відмови буде 

мінімальна; 

– Обмежений контент. Текст для лендінгу не обов’язково повинен 

бути таким, що продає, він повинен бути переконливим. У будь-якому випадку, 

його не може бути більше, ніж потрібно людині для прийняття рішення; 

– Швидкий результат. Лендінг створюється, насамперед, з метою 

отримати максимально швидкий результат. З цим пов’язані і особливості його 

просування (про що ми розповімо далі). На посадковій сторінці, на відміну від 

сайту, набагато простіше провести A / B тест і вибрати кращий дизайн. 
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– Збір лідів. Завдяки посадковим сторінкам, маркетологи формують 

бази даних своїх клієнтів. Користувач, який залишив свої контактні дані, 

набагато більш мотивований отримувати додаткову інформацію про продукт, 

послугу, проект чи подію. 

Недоліки: 

– Різноманітність асортименту. Якщо на сторінці більше, ніж одна 

пропозиція, є ризик втратити потенційного клієнта, так і не отримавши 

контактні дані. Людина, йдучи подумати, може і зовсім забути про сторінку або 

втратити той емоційний настрій, який був потрібен для швидкого прийняття 

рішення. Тому краще фокусуватися на одній пропозиції. Якщо ви хочете 

розповісти про всі свої можливості — використовуйте для цього звичайний 

сайт; 

– Занадто складний продукт. Посадкові сторінки, перш за все, 

орієнтовані на продукти B2C. Лендінги для B2B мають ряд особливостей, які 

потрібно обов’язково враховувати. Проте, якщо продукт дуже складний, 

вимагає не тільки кваліфікації відвідувача, але й додаткової консультації з боку 

продавця, — лендінг не спрацює; 

– Формування репутації. Щоб сформувати лояльність клієнтів, 

краще розповідати про свої можливості, перспективи або характеристики в 

форматі звичайного сайту-візитки. Максимум, в чому може допомогти лендінг, 

— це збір певної кількості контактів зацікавлених відвідувачів. Презентувати 

свою компанію краще в традиційній, більш зрозумілій користувачам інтернету, 

формі; 

– Висока вартість. Лендінги не підходять для продажу занадто 

дорогих товарів. Там, де емоції поступаються місцем розрахунку та аналізу, 

посадкові сторінки не принесуть бажаного результату. Погодьтеся, адже ніхто 

не купить автомобіль або квартиру, просто ознайомившись з оглядової 

інформацією про товар; 

– Ставка на дизайн. Людей переконує не дизайн, а унікальна 

торгова пропозиція (УТП). Навіть найкрасивіша сторінка без УТП не принесе 

ніякої користі. Для того, щоб його сформувати, потрібно добре знати свою 

цільову аудиторію. Зокрема, ті «точки болю», які привели їх на ваш лендінг. 

Просто скопіювати симпатичний шаблон не вийде.[7-8] 

Створити цільову (LP) сторінку можна кількома способами, які 

відрізняються між собою за складністю, ресурсоємністю та гнучкістю. 

Найбільш часто використовуються наступні методи: 

— спеціальні сервіси-конструктори; 

— проектування та розробка з нуля; 

– створення на основі CMS. 
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Цифровізація — глобалізаційне явище, яке торкнулось всіх сфер життя. 

Економіка в цілому та банківська сфера зокрема не стали винятком. 

Цифровізація це новий та перспективний напрям розвитку банківництва в 

Україні. 

Метою дослідження є визначення переваг та недоліків цифровізації в 

банківській сфері. Окрім цього, для досягнення мети досліджуються методи 

переходу банків на цифрові технології. 

Цифровізація в банківській сфері — це сукупність сучасних економічних, 

організаційно-управлінських, інституційних нововведень в будь-якій сфері 

функціонування банку. До переваг цифровізації в банківській сфері слід 

віднести наступні: 

 ефективність. Цифрові платформи не тільки покращують та 

пришвидшують взаємодію з клієнтами, а й підвищують її ефективність; 

 економія. Автоматизовані програми, що замінюють надлишкову ручну 
працю — є одним з ключових напрямів скорочення витрат для банків. 

Традиційна обробка документів є більш витратною, повільною та не виключає 

людської помилки. Цифрові технології в майбутньому можуть допомогти 

знизити витрати, за рахунок більш якісної обробки даних та швидшої реакції на 

зміни ринку; 
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 точність. Банки, які використовують традиційну обробку документів на 

паперових носіях, мають більшу схільність до помилок. Також, цьому сприяє 

відсутність прямого зв’язку між ІТ-спеціалістами і ресурсами та персоналом 

банку, що знижує ефективність роботи. Для спрощення процесів верифікації 

необхідно запровадити ІТ-технології, які дозволяють вести більш точний облік 

документів. Фінансова точність є надзвичайно важливою для банків, щоб 

відповідати міжнародним стандартам; 

 конкурентоспроможність. Цифрові технології допомагають в 

управлінні маркетинговими списками, що дозволяє банку вийти на більш 

широкі ринки та будувати більш тісні відносини з клієнтами. Різноманітні 

цифрові платформи можуть відстежувати історію клієнтів та забезпечують 

шфидкий доступ до електронної пошти та інших форм спілкування; 

 гнучкість. Використання автоматизованих систем прискорює процеси 
роботи, що поліпшують задоволеність клієнтів; 

 безпека. Будь який сектор економіки стикається із кіберзагрозами, що 
можуть сприяти витоку інформації  та зіпсувати репутацію.  

Застосування цифрових технологій дозволяє установам бути більш 

мобільними та доступними для своїх клієнтів. Завдяки цьому певний спектр 

операцій виконується дистанційно та дозволяє заощадити час і ресурси. 

З метою сприяння цифровізації вітчизняної економіки Кабінет Міністрів 

України 17 січня 2018 року схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018—2020 роки та затвердив план заходів з її реалізації 

[1]. На основі даної Концепції Національному банку України було 

рекомендовано визначити роль банківської системи в реалізації Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, та роль 

банківської системи в процесі цифровізації економіки та суспільства України в 

середньо- та довгостроковій перспективі [2]. 

Окрім цього, пропонуються і інші методи впровадження цифровізації в 

банківництві, а саме: оцифровування послуг, створення мобільного додатку 

(Інтернет-банкінг) та перехід на хмарні технології.  

Інтернет технології давно доступні, а різноманітні гаджети стали 

невід’ємною частиною життя. Клієнти стали більш вимогливими до свого 

комфорту. Вони хочуть мати дистанційний доступ до операцій зі своїм 

рахунком та мати можливість здійснювати будь які транзакції в будь якому 

місці. Тому, банкам з традиційною інфраструктурою обслуговування треба 

пропонувати клієнтам такі можливості. Саме тому створення мобільного 

банкінгу та Інтернет-банкінгу стає обов’язковою складовою цифрового 

розвитку будь якого банку. 

У банках, що перейшли на цифрові технології, спостерігається зменшення 

операційних витрат. Технології також допомагають банкам зберігати дані про 

транзакції та клієнтів та мати безперебійний доступ до них. 

Банки зорієнтовані на дані найбільше з усіх інших галузей економіки. 

Згідно нормативних вимог, установи повинні зберігати дані протягом 

визначеного періоду. Завдання полягає в тому, як правильно використовувати 

великі обсяги інформації.  
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Великі дані дають повну інформацію про кожного клієнта, що допомагає 

банкам забезпеченню більш високого рівня обслуговування. Окрім того, для 

отримання конкурентної переваги, банки використовують і інші передові 

цифрові технології, наприклад хмарні. 

Реструктурування бізнес-моделі і перехід на хмарну платформу мають 

вирішальне значення для успішної діджиталізації будь-якого банку. 

Використання інноваційних можливостей у хмарній платформі може не тільки 

прискорити цифрові перетворення, але й поліпшити існуючі бізнес-процеси. 

Перевагами переходу на хмарні технології є: 

 зменшуються часові та фінансові витрати на обслуговування фізичної 
IT-інфраструктури; 

 клієнтам надається ефективна багатоканальна цифрова взаємодія в 
режимі реального часу; 

 спрощуються та оптимізуються бізнес-процеси за допомогою 

стандартизації, оптимізації та впровадження хмарних рішень; 

 відкривається можливість впроваджувати такі передові технології, як 
штучний інтелект, інтернет речей і блокчейн [3]. 

До недоліків цифровізації в банківській сфері слід віднести: 

 менша можливість для особистих відносин між клієнтами та банком. 
Обслуговування в традиційних банках передбачає для клієнта живе спілкування 

з персоналом, що в свою чергу даєпевні переваги, як для банку, так і для 

споживача послуг. Наприклад, при відсутності таких відносин для клієнта буде 

не дуже зручно внести зміни до домовленостей з банком, як для менеджера 

буде складно узгодити певні зміни по обслуговуванню рахунків клієнтів; 

 менше гнучкості в операціях, або повна її відсутність. Особисте 
знайомство з менеджером є важливим не лише в спілкуванні та узгодженні 

деталей домовленостей з банком. В деяких випадках виникають складності з 

операціями внесення готівки на рахунок, або з міжнародними операціями;  

 більше обмеженості в послугах. Зазвичай банки пропонують широкий 
спектр послуг, окрім традиційних операцій. Ці спеціальні послуги банку не 

завжди доступні в цифровому варіанті. Також, деколи можуть виникати 

проблеми з підписами банку, що необхідні клієнтам для юридичних та 

фінансових операцій. 

Отже, використання передових цифрових технологій в банківській сфері 

має свої переваги та недоліки. Банки стають більш мобільними та «ідуть у ногу 

з часом». Використання банками цифрових ресурсів дає змогу заощадити час та 

інші ресурси, що використовуються для виконання простих операцій, які вже є 

доступними в мережі та гаджетах. Втім, є ще багато викликів та проблем, як на 

державному рівні, так і на рівні окремих установ. Для усунення недоліків на 

всіх рівнях необхідно опрацювати багато моментів пов’язаних з ними. 
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Ми не часто помічаємо, як наші повсякденні речі змінюються з часом, 

зникають і замінюються на нові, більш зручні. Не так багато речей залишилося 

в звичному нам вигляді, але це не дивно, адже світ не стоїть на місці. Ще 

недавно ніхто б і не подумав, що звичайний аксесуар зможе виконувати функції 

на рівні передових інноваційних пристроїв. Одним з таких аксесуарів є смарт-

перстень. Саме дослідження цього аксесуару у ролі платіжного засобу буде 

здійснене нами у цих тезах. 

Наша робота присвячена дослідженню функціональних можливостей 

смарт-перстня та доцільності його використання як платіжного засобу. 

Згідно з даними консалтингової компанії Gartner, до 2020 року у 

населення світу буде на руках 20,8 млрд пристроїв з доступом до інтернету. Це 

означає, що люди зможуть все частіше здійснювати фінансові операції онлайн. 

Крім цього, за прогнозами аналітиків Juniper Research, в найближчі роки буде 

активно розвиватися індустрія розумних гаджетів. Передбачається, що вже в 

2019 році цей ринок складе $ 53 млрд. Експерти з Mastercard вже назвали 

2018 рік «роком смарт-пристроїв». А, як відомо, платіжна функція є 

невід’ємним елементом таких гаджетів: від годинників, фітнес-браслетів та 

перстнів до наклейок та брелоків. 

Уперше смарт-перстень випустили у 2017 році, як фітнес-трекер. Цього 

року розробники удосконалили модель, додавши функції біометричної 

верифікації особистості по ЕКГ(електрокардіографії), що дозволить обробляти 

електронні платежі. 

Повідомляється, що патерни в ЕКГ людини досить помітні для того, щоб 

використовувати їх як відбитки пальців при ідентифікації. Творці впевнені, що 

пульс людини, який буде обчислювати гаджет, підвищить рівень безпеки та 

точності при цифровій ідентифікації. 
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Смарт-перстень, розроблений американською компанією Tokenizeinc, — 

суперфункціональний пристрій, який одним помахом руки відкриватиме 

автомобіль, оплачуватиме покупку і вводитиме пароль до ПК. Перстень 

сумісний з NFC і Bluetooth, тому без проблем зможе працювати як платіжна 

картка або проїзна картка для метро. Ппристрій може відчиняти будинок і 

заводити автомобіль. Для цього Tokenizeinc пропонує власні апаратні рішення 

— синхронізовані замки для дому та автомобіля. Безумовно, пристрій, що надає 

доступ до багатьох важливих сфер вимагає надійного захисту, тому на 

внутрішній стороні перстня є датчик відбитків пальця. Система повністю 

вимикається, коли кільце не взаємодіє безпосередньо з власником. Отже 

скористатися TokenRing може лише одна людина [1]. 

Щоб створити такий багатофункціональний ґаджет, Tokenizeinc 

спеціально зверталася до компаній-партнерів. Зокрема, завдяки співпраці з 

MasterCard і Visa перстень може виконувати функцію кредитки, а Windows 

посприяв тому, щоб перстень міг вводити код доступу до комп’ютерів. Крім 

того, Tokenizeinc співпрацювала з понад 50 компаніями громадського 

транспорту, щоб забезпечити функцію швидкої оплати проїзду [2]. 

Розробники обіцяють ще більше розширити спектр функціональних 

можливостей TokenRing. Зараз компанія співпрацює з HID Global, одним з 

провідних виробників карт доступу. Можливо, незабаром перстень стане 

виконувати функцію пропуску. 

Перстень Xenxo S-Ring може виконувати 12 різноманітних функцій. Саме 

через це його назвали «найрозумнішим мініатюрним гаджетом». Однією з його 

функцій є оплата товарів в магазинах за рахунок чіпа NFC. Для цього досить 

через телефон прив’язати реквізити банківської картки до розумного девайсу. 

Японська ювелірна компанія TSLJ модернізувала серію своїх каблучок, 

інкрустованих діамантами, для того, щоб відповідати зростаючому попиту на 

різні цифрові рішення. Покупці прикрас можуть розмістити замовлення на 

першу в світі каблучку з діамантом, яка має функцію NFC-з’єднання. Продажі 

почались 10 грудня  2017 [3]. 

На сьогоднішній день каблучка сумісна з комп’ютерами та смартфонами 

на базі ОС Android, які підтримують NFC. Наразі цю прикрасу можна 

використовувати для підтвердження доступу до особистих даних, які 

знаходяться в хмарному сховищі. В майбутньому каблучку можна буде 

використовувати в якості електронного гаманця, а також розплачуватися за 

товари та послуги в платіжних терміналах, сумісних з NFC [4, с. 102]. 

Якщо говорити про банківську систему, то технологію безконтактних 

платежів почали активно впроваджувати не тільки у платіжні картки, але й у 

різноманітні аксесуари. Зокрема, серед прикрас першим безконтактним 

платіжним аксесуаром є перстень Kerv, який має вбудований чіп. Технологія 

дозволяє здійснювати платежі, підносячи перстень до безконтактного 

зчитувача. При цьому гроші списуються з передплаченого рахунку користувача 

Kerv Ring. А мобільний додаток Kerv, прив’язане до клієнтського рахунку, 

повідомляє користувача про всі витрати. У додатку можна встановити ліміт за 

видатками, перевищивши який програма попросить ввести PIN-код. 
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Крім оплати товарів, за допомогою персня Kerv Ring можна 

розраховуватися за проїзд в громадському транспорті та відкривати електронні 

дверні замки. За прогнозами експертів індустрія платіжних аксесуарів буде 

активно розвиватися і до 2020 року складе більше 55 млрд дол. США [4, с. 101]. 

Смарт-перстні, що підтримують платіжну функцію, не так широко 

поширені, як, наприклад, смартфони з NFC або розумні годинники. Однак 

сьогодні популярність цього девайса зростає. 

Окрім зручності рішення, перевагою оплати з NFC є безпека розрахунків, 

яку забезпечує глобальна цифрова платформа токенізації Mastercard Digital 

Enablement Service (MDES). MDES дозволяє перетворити будь-який пристрій із 

NFC-чипом та підключенням до Інтернету на безпечний платіжний інструмент: 

для максимального рівня захисту операцій створюється унікальний шифр 

(токен).  

Токен — це 16-значна комбінація цифр, прив’язана до номера банківської 

карти користувача, яка є унікальною для кожного підключеного пристрою. 

Реквізити банківської картки є прихованими при токенізованій оплаті, і тому 

надійно захищеними. Для верифікації платника зі сторони банку в процесі 

оплати емітент трансформує токен у номер картки. 

Отже, безконтактні платежі вже спростили життя величезній кількості 

споживачів. Сьогодні вони є нормою в багатьох країнах. В Україні безконтактні 

способи оплати ще не є основним платіжним засобом, але, як очікується, в 

найближчі роки стануть ними. 

Нове дослідження Atkearney, демонструє переваги, які може надати 

використання безконтактних карт для споживачів, торговців і фінансових 

установ. Це дослідження показує, що ринок України готовий прийняти 

безконтактні платежі [5]. 

Якщо розглядати з економічної точки зору, то використання 

безконтактних карт особливо важливе для продавців з високими обсягами 

транзакцій і низьким середнім розміром чека, особливо в галузях, де важлива 

швидкість і зручність проведення операцій. До плюсів також можна віднести 

збільшення швидкості обслуговування, підвищення обсягу продажів за рахунок 

обслуговування більшого числа клієнтів і скорочення часу і коштів, витрачених 

на обробку готівки. 
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У сучасних умовах розвитку інноваційної економіки важливого значення 

набуває організація процесу продажів у банківській сфері. Щодо специфіки 

продажу банківських послуг, то техніка їх продажу в цілому не відрізняється 

від продажу будь-чого іншого, за винятком специфіки самих банківських 

послуг. Разом з тим, банківські продукти та послуги, як фінансова категорія, 

мають відмінні риси від товарних аналогів, що зумовлює необхідність 

вироблення інших підходів до організації їх продажів. Особливість полягає в 

наступному: 1) загальна еквівалентність грошей як основних атрибутів 

банківських продуктів і послуг; 2) ринок фінансових продуктів і послуг більш 

глибоко залучений в процес глобалізації економіки в порівнянні з товарними 

ринками; 3) конкуренція на ринку фінансових послуг суттєво відрізняється від 

конкуренції на товарному ринку тим, що кредитні організації оперують чужими 

засобами, обсяг яких істотно вище власних коштів; 4) ринки фінансових послуг 

все частіше мають справу з фінансовими інструментами, серед яких все більше 

місце займають абсолютно нові інноваційні технології просування. 

Обов’язковим атрибутом розвитку банківських продуктів і послуг є 

технологічні інновації, пов’язані головним чином з інтернет-банкінгом і 

мобільними технологіями. Крім того, у розвитку банківських продуктів і послуг 

регулярно з’являються інновації, пов’язані з їх продажем. До основних 

інноваційних форм продажів банківських продуктів і послуг відносяться: 

1) прямі продажі адміністраторами операційного залу; 2) спеціалізовані 

термінали самообслуговування; 3) використання можливостей продажів 

банкоматів; 4) термінали по обслуговуванню банківських карт (еквайринг); 

5) спеціалізовані форми продажів в цільових групах привілейованих клієнтів; 

6) системи віддаленого доступу Internet Banking; 7) всі форми крос-продажів; 

8) клієнтські менеджери продажу всередині банківської або фінансової групи; 

9) кросс продажі всередині міжнародної мережі); 10) використання digital-

marketing (впровадження всіх можливих форм цифрових каналів для 

просування банківського бренду).  

До найбільш продуктивних технологій просування та продажу 

банківських продуктів належать: 1) інтернет-реклама (26 %); 2) активне 

застосування програм лояльності (19 %); 3) просування банківських продуктів і 

послуг в соціальних мережах (17 %); 4) виняткова клієнтоорієнтованість в 
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просуванні (12 %); 5) крос-продажу банківськими фахівцями (11 %); 6) прямі 

продажі (9 %); 7) використання BTL-реклами (6 %). 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що інноваційні 

технології продажів банківських продуктів і послуг є основним трендами 

розвитку маркетингової діяльності в банках. Найбільш ефективні, на думку 

авторів, рішення в сфері продажів банківських продуктів і послуг представлені 

у вигляді комбінації декількох інструментів. Рекомендується використовувати 

такі сучасні IT-інструменти організації продажів банківських продуктів і послуг 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Сучасні IT-інструменти організації продажів банківських продуктів і 

послуг і потенційні ефекти від їх впровадження 
 

Інструменти Ефекти 

Впровадження 
CRM системи 

Підвищення оперативності взаємодії, можливість аналізу думки 
клієнтів, автоматизація маркетингу. Більш об’єктивний облік 
клієнтських переваг дозволить створювати і вдосконалювати наявні 
банківські продукти, які, відповідаючи очікуванням клієнтів, 
дозволять підвищити обсяги продажів. Також, використання CRM-
системи дозволить підвищити ефективність крос-продажів 
банківських продуктів. 

Оптимізація 
взаємодії з 

клієнтами через 
соціальні мережі 

Використання соціальних мереж як одного з найсучасніших каналів 
продажів, активно використовуваних найбільшими банками країни. 
Дозволить оперативно транслювати інформацію клієнтам про 
банківські продукти і формувати з ними міцні зв’язки. 

Створення 
«буклетів 
зворотнього 
зв’язку» 

Оперативне інформування про способи взаємодії з банком поза 
відділення, яке дозволить клієнтам без проблем зв’язуватися з 
потрібними співробітниками для отримання відомостей про банківські 
продукти та послуги. 

 

CRM-система (Customer Relationship Management system) заснована на 

клієнтській базі даних і оснащена механізмами спрощення виробничих процесів 

і бізнес аналітики. На рівні технологій, CRM — це набір додатків, пов’язаних 

єдиною бізнеслогікою і інтегрованих в корпоративне інформаційне середовище 

компанії на основі єдиної бази даних. Спеціальне програмне забезпечення 

дозволяє провести автоматизацію відповідних бізнес-процесів в маркетингу, 

продажах, обслуговуванні [1]. CRM-системи вирішує проблему непрозорості 

процесу продажів, яка полягає в тому, що керівництву компанії відомі лише два 

показника, що стосуються контролю продажів: кількість клієнтів «на вході» і 

що надійшли гроші «на виході» [2]. 

Що стосується соціальних мереж, то банкам рекомендується мати 

офіційні акаунти в соціальних мережах («Фейсбук»,«Твіттер»), тощо. Для 

організації ефективної взаємодії з клієнтами доцільно створити в рамках 

віртуальних груп кілька обговорень, в яких зможуть висловлюватися будь-які 

користувачі соціальної мережі. Також у відділеннях банків рекомендується 

поширювати «буклети зворотнього зв’язку». 

При відвідуванні відділення банку споживач часто забуває дізнатися про 

багато питань, які його цікавлять, і коли він з ними стикається, доводиться 

дзвонити в банк, чекати відповіді оператора, здійснювати безліч операцій для 
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з’єднання з банківським співробітником. Таких ситуацій можна було б 

уникнути за умови, якщо споживач знатиме, які ще канали комунікації 

підтримують зворотний зв’язок з банком. 

Прикладом використання новітніх IT- інструментів є провадження XRM® 

Banking в Ощадному Банку України. Фахівці Е-Консалтинг продемонстрували, 

що саме Microsoft Dynamics CRM володіє необхідною функціональністю, яка 

дає можливість підлаштовуватися під потреби певних бізнес-процесів. 

Додатковими перевагами системи є простота у використанні і сумісність з 

додатками Microsoft. За допомогою системи XRM® Banking банк успішно 

організували роботу понад 500 операторів контакт-центру, 6500 касирів он-

лайн і 4000 офф-лайн, які змогли виконати поставлені завдання по 

обслуговуванню запитів сотень тисяч вкладників і забезпечення процесу виплат 

за чіткою схемою, без черг і ажіотажу. Крім цього контакт-центр проводить 

ефективні консультації клієнтів з питань обслуговування пластикових карток. 

Нещодавно стартував етап по автоматизації в Microsoft Dynamics CRM крос-

продажів для просування банківських продуктів на ринку і процедури пре-

коллекшен з можливою перспективою впровадження в майбутньому модулів 

Soft, Hard Collection. 

За допомогою рішення XRM® Banking Ощадбанк придбав універсальний 

інструмент, який дозволяє будувати роботу з масовими клієнтськими 

сегментами, оптимально використовувати ресурси. Крім того, найважливіша 

перевага використання CRM - це централізований контроль всього процесу, а 

також побудова прогнозів, що дозволяє таким чином розподілити ресурси для 

забезпечення виконання встановлених термінів. Система сприяє відновленню 

взаємовигідних відносин з клієнтом і збереженню їх на тривалий час [3]. 

Отже, можна стверджувати про доцільність організації безперервної 

взаємодії з споживчою аудиторією не тільки для інформування клієнтів про 

новини та нові послуги, а й для формування нових ідей самого банку. Реалізація 

представлених рекомендацій дозволить підвищити ефективність продажів 

банківських продуктів і послуг за рахунок більш об’єктивного обліку 

споживчих переваг і розширення каналів продажів в мережі Інтернет. 
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Традиційні підходи до надання банківських послуг і ведення банківського 

бізнесу вже не задовольняють зростаючий попит та очікування клієнтів, не 

відповідають вимогам підвищення ефективності та прибутковості. Банківський 

сектор відчуває посилений вплив цифровізації економіки, технологій і 

демографічних факторів. Цифровізація економіки змінила систему економічних 

відносин. Збільшуються конкуренція та дезінтермедіація з боку небанківських 

провайдерів послуг, зокрема, не тільки фінансово-кредитних установ, але й 

високотехнологічних компаній і стартапів Fintech. Так, останніх можна 

вважати, з одного боку, реальною загрозою для розвитку або навіть існування 

банківського сектору, якщо враховувати, що вони поряд з новими 

технологічними рішеннями прагнуть стати лідерами в його високорентабельних 

сегментах, а з іншого — новим етапом розвитку, якщо банки зможуть подолати 

традиційний консерватизм і співпрацювати, формуючи нові прогресивні 

відносини з Fintech. 

Банківські установи виконують функцію перерозподілу ризиків 

фінансового ринку, тому їх діяльність завжди пов’язана з прийняттям на себе 

ризику. Ризик є в кожній банківській операції. Основним завданням 

керівництва банків є не отримання максимального прибутку від фінансово-

кредитних операцій, а визначення оптимального співвідношення між 

прибутковістю та ризикованістю операцій.  

Кредитування є одним з найважливіших напрямів активних операцій, що 

здійснюються банками. Питома вага кредитного портфеля українських банків 

складає, як правило, більше 50 % активів. Наприклад, станом на 01.01.2019 р. 

цей показник становив 82,20 % або 1118,6 млрд грн. При цьому, якість 

кредитного портфелю упродовж останніх років залишається низькою. Так, 

станом на 01.03.2019 р. частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі 

становить 55,80 % (рис. 1).  

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 
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участь у процесі кредитування, банківські установи піддаються ризикам, 

згенерованим високою часткою непрацюючих кредитів. 

 
Рис. 1. Частка непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банків України 

упродовж 01.01.2018 — 01.03.2019, % 

 

Непрацюючі кредити можуть виникати внаслідок як внутрішніх, так і 

зовнішніх причин (табл. 1). 

Таблиця 1 

Причини виникнення проблемної заборгованості 

Причини 

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 розгляді 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 

 

Міжнародні регуляторні тенденції передбачають посилення ролі ризик-

менеджменту в управлінні банками, та посилення вимог регуляторів до системи 

ризик-менеджменту банків. В 2018 році Постановою Правління НБУ № 64 

затверджено Положення про організацію системи управління ризиками в 

банках України та банківських групах [1]. Впровадження нових вимог до 

системи управління ризиками несе в собі як позитивний ефект, так і загрози. 

Позитивний ефект від провадження нових вимог до системи управління 

ризиками полягатиме в наступному: 

- розвиток ефективних систем ризик-менеджменту як складова бізнес-

моделі, що забезпечує максимізацію дохідності в рамках адекватно оціненої 

можливості банку приймати ризик; 

56,03 
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- провадження кращих міжнародних практик для підвищення загальної 
довіри інвесторів, контрагентів та вкладників до банківського сектору; 

- підвищення керованості та прозорості управлінських систем як базис 
для додаткової відповідальності ради банку та бенефіціарів за результати 

діяльності [2]. 

До загроз варто віднести: 

- переосмислення системи управління з огляду на підвищення рівня 
відповідальності ради та бенефіціарів; 

- необхідність трансформації операційної моделі; 
- зміна корпоративної культури та створення цілісної культури 

управління ризиками, що пронизує усі ланки організаційної структури; 

- необхідність перехідного періоду для впровадження окремих вимог; 
- необхідність додаткових затрат на персонал та ІТ. 
Прикладами моделей та інструментів оцінки ризиків є наступні: 

- кредитний ризик: PD, LGD та EAD, рейтингові моделі, експозиція для 

ризику контрагента та CVA, очікувані кредитні збитки за МСФЗ 9; 

- управління капіталом: прогнозування капіталу, стрес-тестування, 

економетричні моделі; 

- ринкові ризики і ризик ліквідності: VaR (вкл. Stressed VaR, IRC), 

Expected Shortfall, моделі для визначення очікуваних вхідних і вихідних 

грошових потоків; 

- підтримка прийняття рішень: кредитний андерайтинг, колекторські 
моделі (collection models), моделі на основі бізнес-ліній (LOB models); 

- операційний ризик: аналіз розподілу втрат (Loss Distribution Approach), 

Інтеграційні моделі; 

- оцінка та ціноутворення: оцінка цінних паперів без активного ринку, 
оцінка деривативів, оцінка структурованих продуктів, трансфертні ціни; 

- комплаєнс-ризик: Anti-Money Laundering (AML), Anti Fraud, Trader 

surveillance; 

- фінанси: факторний аналіз фінансового результату (P&L Attribution), 

аналіз грошових потоків, аналіз коефіцієнтів і нормативів [3]. 

Отже, традиційні системи управління ризиками зазнали суттєвих змін в 

результаті цифрових трансформацій бізнес-моделей банківської діяльності. Такі 

зміни викликані міжнародними регуляторними тенденціями й посиленням ролі 

ризик-менеджменту в управлінні банками. Україна впроваджує нові вимоги до 

системи управління ризиками, в т.ч. щодо оцінки ризиків, які мають як 

позитивний ефект, так і загрози. 
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Сучасна світова фінансова система активно використовує передові 

цифрові технології. Розвиток посередників фінансового ринку є важливим 

чинником впровадження цифрових інновацій та масштабного їх використання. 

За останні декілька років, переважна більшість фінансових організацій активно 

переорієнтовується на Інтернет-ринок, як основний майданчик послуг для 

юридичних та фізичних осіб.  

Аргументовані пропозиції щодо теоретико-методологічного базису та 

проблем і напрямів розроблення концепції розвитку і впровадження 

електронних та мобільних фінансових інноваційних технологій за останні роки 

висловлювали дуже незначна кількість українських вчених, серед яких варто 

відзначити: В. Апалькову, Т. Богдан, С. Волосович, Д. Дубилет, Н. Омельчук, 

В. Плескач та  ін. Окрім цього, вагомими дослідженнями з точки зору розвитку  

наукових та практичних підходів до використання цифрових технологій у всіх 

сферах суспільного життя є праці та думки таких зарубіжних вчених: Л. Бретт, 

В. Вільямс, М. Готш, Д. Енгельбара, Е. Петера, К. Скіннер, С. Хатінгтон, 

Р. Інклар та багато інших.  

У роботі ставимо собі за мету дослідити рівень цифровізації фінансового 

ринку України, проблеми та орієнтири подальшого розвитку.  

На відкритій лекції 3 грудня 2014 року в Національному банку України 

всесвітньовідомий автор культового бестселера «Цифровий банк», а також 

голова європейського мережевого форуму Financial Services Club зазначив: 

«Якщо банк не має цифрової стратегії, він не має майбутнього». На думку Кріса 

Скіннера, єдиний шлях виживання для банківської системи в умовах цифрової 

революції — це оцифровування послуг, мобільні додатки, використання 

«хмарних» технологій. «Банкіри повинні перенести фокус впливу на відносини 

з клієнтами», — упевнений Кріс Скіннер. За його прогнозом, пластикові 

платіжні картки зникнуть у найближчі 10 років: «Платіжні чипи будуть в одязі, 

годинниках та інших речах. Дуже скоро ваша машина сама купуватиме бензин, 

«спілкуючись» із бензоколонкою. Нова економіка буде заснована на чипах. 

Проте готівка повністю не зникне, адже це абсолютно анонімна оплата», — 

переконаний Кріс Скіннер [1].  

Підтвердження словам Кріса Скіннера є входження восени 2017 року 

американського техногіганта Google на український ринок мобільних платежі із 

мобайл-сервісом Google Pay, котра дозволяє користувачам Android здійснювати 

платежі за допомогою власних смартфонів. А вже в травні 2018 року, подібну 
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систему в Україні запустила і компанія Apple, виробник iPhone. Дані системи 

мобільних платежів дозволяють користувачам оплачувати товари та послуги за 

допомогою бездротових мереж. Іншими словами, користувач, який має 

смартфон, планшет чи смарт-годинник може оплачувати свої покупки без 

використання готівкових коштів чи банківських карт за допомогою технології 

NFC (Near Field Communication) [2]. На сьогодні, систему підтримують близько 

20 українських банків — ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ банк, Монобанк та 

інші [3].  В 2018 році сервіс Google Pay здобув перемогу в номінації 

«Найкращий сервіс мобільних платежів» нагороди PaySpace Magazine Awards, 

випередивши ПриватБанк [4].  

Варто відзначити і створення в 2017 році українського інтернет-банку — 

Monobank, який є підрозділом Універсал Банку. Того ж року здобув перемогу в 

номінації «Найкращий український FinTech-стартап» нагороди PaySpace 

Magazine Awards, а в 2018 здобув головну нагороду в номінації «Найкращий 

мобільний додаток банку» [4]. Концепція Monobank є новою для українського 

ринку та вітчизняного користувача, адже банк немає відділень, а всі послуги 

надають за допомогою мобільного додатку. Спілкування з клієнтами 

здійснюється за допомогою месенджерів: Viber, Messenger або Telegram. В 

Monobank дозволяється відкривати рахунки в гривні, доларах, євро, а також 

депозити по цим валютам. Спектр послуг коливається від звичайного 

поповнення мобільного рахунку або переказу коштів людям зі своєї контактної 

книги смартфону до привабливих кешбек програм [5]. Monobank займає 

лідируючу позицію в Україні з розвитку продукту для кінцевого споживача. 

Яскравий приклад цьому нова функція отримання коштів з Європи через 

платіжну систему SEPA, що є досить приємним сигналом для фрілансерів, або 

ж меню налаштування безпеки платежів з більш детальнішим регулюванням 

способів захисту [5].  

Цікавими є і сервіси онлайн-кредитування, що змінюють застарілу 

концепцію особистих візитів та довгих очікувань у відділеннях банків чи 

кредитних спілках. Сервіс Moneyveo — «криголам» усталених традицій 

кредитування, який вирішує фінансові питання позичальника 24/7. Moneyveo, 

за версією дослідження Ukrainian E-Commerce Expert, є №1 на ринку 

небанківського кредитування онлайн, а також займає призове місце в номінації 

«Найкращий сервіс онлайн-кредитування» від PaySpace Magazine Awards 2018. 

Дана платформа онлайн-кредитування позиціонує себе як найбільш 

об’єктивний та найпрозоріший сервіс з надання кредитів в найкоротші терміни 

[6]. Одначе, в погоні за наживою, на перший погляд провідний сервіс, 

потрапляє в неприємну історію з шахрайством, де жертвами виявилось більше 

тисячі чоловік, переважна більшість яких є підприємцями. У жовтні 2018 року 

СБУ обшукала офіс Moneyveo в рамках розслідування несанкціонованого 

використання особистих даних українців. Правоохоронці підозрюють топ-

менеджмент компанії у використовуванні персональних даних людей для 

«псевдокредитування» [7].  

На сьогодні, все більше набирають популярності безконтактні термінали 

розрахунків, адже для кінцевого користувача це надійніше і зручніше в 
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повсякденному житті. Платіжними інструментами стають не тільки смартфони 

чи планшети, але й смарт-годинники, браслети, кільця, рукавички, тощо. 

Наприклад, компанія Visa нещодавно розробила NFC-кільця  для платежів. Під 

час проведення в Україні конкурсу «Євробачення» в 2017 році Visa разом з 

Ощадбанком розіграли серед українців 50 таких екзотичних безконтактних 

платіжних засобів. На думку Олени Коробкової — виконавчого директора 

Незалежної асоціації банків України, очікується, що до 2020 року у населення 

світу з’явиться більше 20 млрд. девайсів з підключенням до Мережі, а 

споживачі бажатимуть все новіших і простіших можливостей для оплати 

товарів та послуг в один дотик [8].  

Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що вітчизняні фінансові 

посередники займаються активною розробкою та впровадженням новітніх 

цифрових продуктів для власних клієнтів. Це є вимогою новітнього часу та 

цифрового суспільства, де кожний споживач хоче бачити легкий і зрозумілий 

продукт, але в той самий час надійно захищений і якомога персональний.  
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Динамічні перетворення ринку фінансових послуг під впливом цифрової 

трансформації стимулюють банки до оптимізації процесів та нової 
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організаційної культури і гнучких ІТ-рішень, що підтримують швидкість 

виведення продуктів на ринок і персоналізацію пропозиції.  

Цифрова трансформація  засноване на застосуванні цифрових 

технологій перетворення структур, форм і способів виробництва, зміна цільової 

спрямованості діяльності, що забезпечує істотну зміну параметрів і 

властивостей наданих послуг, створення нових послуг і отримання нових 

ринкових можливостей. 

Основними сучасними тенденціями розвитку фінансового ринку України 

вважаємо: 

1. Загострення конкуренції. Незважаючи на скорочення кількості банків 

на ринку України, конкуренція в банківському секторі загострилася. Новими 

конкурентами банків стали мобільні оператори («Смарт-гроші» від Київстар) і 

платіжні сервіси (Apple Pay, Google Pay, Portmone, Easy pay і ін.) [3]. 

Згідно даних консалтингової компанії «Accenture», конкуренція з боку 

небанківських установ може знищити одну третину доходів традиційних банків 

в 2020 році переважно за рахунок мікросервісов (перекази, оплата комунальних 

платежів, мікрокредитування, оплата штрафів та ін) і роздрібного бізнесу. При 

цьому, корпоративний бізнес залишається у фокусі банків. 

2. Перехід на безготівкове обслуговування. Частка безготівкових платежів 

в Україні в першому кварталі 2018 року зросла до 44,4 % з 38,4 % в першому 

кварталі 2017 року [6]. Простота, безпека, можливість отримувати бонуси і 

cashback є ключовими мотиваторами клієнтів платити безготівково. 

3. Зміна вікової категорії клієнтів. Згідно демографічних досліджень в 

2017 році, найчисленніший віковий сегмент в Україні - це люди від 15-44 років. 

Майже половина всього населення (41,6 %) — це представники двох поколінь: 

покоління X у віці 36-45 років і покоління Y- у віці 15-35 років, які першими 

використовують і оцінюють інновації, а також сприяють подальшому 

поширенню нових технологій [2]. 

4. Фокус на утримання клієнта. Банки збільшують частку активностей по 

розробці і впровадженню програм, націлених на утримання і розвиток клієнта, 

оскільки утримання клієнтів обходиться дешевше, ніж залучення нових, також 

наявність небанківських фінансових сервісів, зміна поколінь клієнтів і 

технологічний прогрес змушують банківські установи переглядати свої 

програми і впроваджувати нові способи завоювання лояльності клієнтів. 

Таким чином, основним полем забезпечення конкурентних переваг банку 

є впровадження методів цифрової економіки, зокрема, застосування 

інтелектуалізований обчислень, технологій Big Date на основі інтеграції 

роботизації і машинного самонавчання, іншими словами — менеджмент, 

заснований на даних і знаннях чи інакше Data Driven & Data Science [4]. 

На думку експертів, в банківському секторі цифрова трансформація може 

проходити в п’ять основних етапів. 

1-й етап. Поява Digital-каналів: початок цифрових змін в бізнесі, де у 

центрі екосистеми знаходиться користувач, який хоче взаємодіяти з банком по 

будь-яким доступним каналам у зручний йому час: мережа банкоматів, 

інтернет-банк, мобільний банк, чат-боти. 
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2-й етап. Поява Digital-продуктів: за допомогою передового сучасного 

софта створюються продукти E2E (end to end), покликані цілодобово 

задовольняти фінансові запити клієнтів: Big Data, безконтактні платежі, 

віртуальні картки, штучний інтелект, машинне навчання. 

3-й етап. Створення повного циклу цифрового обслуговування. Банки не 

тільки додають digital-сервіси до своїх традиційних продуктів, а й повністю 

змінюють бізнес-моделі, розширюють межі свого бізнесу.  

4-й етап. Створення Digital Brain. «Цифровий мозок» безперервно в 

автоматичному режимі вивчає дані у всіх бізнес-сегментах, відділах, 

продуктових лініях і послугах, що дає організації більш високе пізнання своїх 

можливостей. 

5-й етап. Створення цифрового ДНК. Нова система координат для 

прийняття стратегічних рішень протягом усього життєвого циклу банку [5]. 

Таким чином, для забезпечення конкурентних переваг банк потребує 

невідкладної адаптації типових процесів обслуговування клієнтів у 

відповідності до процесів цифровізації. 

Також одним із видів інноваційної діяльності банків є створення 

футуристичного способу банківської діяльності, а саме «Лабораторії 

майбутнього», яка становить собою центр інноваційного менеджменту, де 

експертна комісія оцінює ідеї «Інноваційних чемпіонів» та розробляє 

інноваційні рішення. Насамперед, така інновація стосується дизайнерського 

мислення, від зародження  ідеї до створення прототипів щодо запуску 

продукту, де експерти та партнери в галузі бізнесу та технології тісно 

співпрацюють. 

Отже, згідно зазначених тенденцій ключовими складовими забезпечення 

банком конкурентних переваг є клієнтоорієнтованість, персоналізація 

пропозиції, мобільність. Для ефективної їх реалізації потрібно вирішувати 

завдання, сфокусовані на клієнтському досвіді, а також на впровадженні 

інновацій, що підтримують лояльність клієнтської бази. При цьому, цифровий 

банк повинен розвиватися зі швидкістю змін, що відбуваються навколо. Для 

підтримки інноваційного ритму банку необхідна гнучкість, яку може 

забезпечити Agile-культура - як в розробці рішень, так і в архітектурі побудови 

ІТ-систем. Нові цифрові продукти банку все частіше створюють власні digital-

команди, які об’єднують компетенції бізнесу, ІТ та маркетингу. Більшість 

великих банків прагнуть зосереджувати цифрову експертизу всередині, 

історично розташовуючи великі ІТ-відділи та фокусуючись на власних 

рішеннях. 
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Сучасний ринок платіжних послуг швидко і стрімко змінюється. Сучасні 

платіжні послуги, безсумнівно, є важливою частиною економічної і фінансової 

інфраструктури будь-якої країни.  Процеси глобалізації та зміни в структурі 

сектору фінансових послуг вимагають постійне вдосконалення та розвиток 

цього ринку. 

Мета полягає в аналізі розвитку інноваційної інфраструктури ринку 

платіжних послуг.  

Ринок платіжних послуг та інших платіжних інструментів постійно 

перебуває в процесі розвитку та вдосконалення. Варто наголосити на тому, що 

нові платіжні інструменти не з’являються випадково за бажанням розробників, 

їх поява — об’єктивний процес, викликаний новими незадоволеними 

потребами і підвищеними вимогами до ефективності та надійності платежів. 

Ринок платіжних послуг виконує одну із ключових функцій фінансової 

системи, забезпечуючи здійснення різноманітних трансакцій.  

Платіжні послуги — це діяльність із здійснення трансакцій в інтересах 

споживачів. Платіжні послуги можна класифікувати за платіжними 

інструментами, величиною розрахункових операцій, видом платіжних систем. 

Платіжна послуга — це діяльність щодо забезпечення виконання 

платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу, яка 

здійснюється постачальниками платіжних послуг. 

Платіжні системи є одним з основних елементів інфраструктури світової 

системи електронних фінансових послуг. Зокрема, система електронних 

платежів, на нашу думку, є комплексом апаратних і програмних засобів, 
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призначених для здійснення безготівкових розрахунків та інших кредитно-

фінансових операцій з використанням мережі Інтернет. 

Інновації є головним чинником, що впливає на вартість грошових 

операцій, витрати та доходи від використання нових підходів до взаємодії між 

споживачами та надавачами платіжних послуг, а також нововведенням, яке 

зменшує витрати споживачів платежів за комерційні, зокрема транспортні, та 

фінансові операції і збільшує можливості з метою провести такі операції більш 

ефективним і більш безпечним способом, визначає попит та пропозицію на нові 

платіжні інструменти та послуги [4, с. 4]. 

 Інноваційні платіжні послуги стосуються платежів, що здійснюються із 

застосуванням бездокументарних платіжних інструментів. Тенденціями 

розвитку ринку платіжних послуг в Україні є скорочення частки готівкових 

коштів в оплаті за товари та зростання кількості небанківських установ, що 

надають фінансові послуг. Потужна активізація на внутрішньому ринку 

послуги рівноправного переказу коштів з картки та картку, зумовлено 

зростання питомої ваги мобільних телефонів, смартфонів і планшетів у 

структурі платіжних інструментів. Основними перспективами розвитку ринку 

платіжних послуг в Україні є саме зростання питомої ваги мобільних телефонів, 

смартфонів і планшетів в сфері платежів та електронної комерції та розширення 

впровадження безконтактних платежів. 

Платіжні картки, нові види електронних і мобільних платежів відіграють 

все важливішу роль, і фактично витісняють готівку та інші види безготівкових 

платежів. Зростаюча кількість та обсягу операцій з платіжними картками, як в 

абсолютному виразі, так і у відсотках ВВП, спостерігається в більшості країн.  

Електронна торгівля виявилася настільки успішною, оскільки пропонує значно 

змінити економіку діяльності та соціальне середовище. Останні інновації у 

сфері платіжних послуг, як то NSC, Apple Pay та Google Pay можуть стати 

визначним фактором подальшого  поширення безготівкових платежів. 

Першими системами електронних розрахунків, якими почали 

користуватись українці наприкінці 90- х років ХХ століття, були такі відомі у 

світі системи як WebMoney Transfer, створена у 1998 році, налічує більше 

28 мільйонів користувачів у світі та PayPal — створена у 1998 році, в межах цієї 

системи відкрито більше 153 мільйонів рахунків по всьому світу у 24 валютах 

[5]. З початку ХХІ століття на український ринок почали виходити інші 

іноземні системи електронних грошей, таких як WebMoney.ua, а також 

з’являтись українські — MoneXy, LiqPay, Максі, Global Money, НСМЕП тощо 

[6]. 

Незважаючи на збільшення популярності систем електронних 

розрахунків в Україні та появу нових гравців на ринку, законодавче поле, в 

якому вони функціонують, залишається не до кінця окресленим. Така ситуація 

призводить до того, що неможливо ідентифікувати якою системою 

користується споживач, оскільки він може вільно обирати будь-який доступний 

засіб розрахунку виходячи з критеріїв зручності, вартості транзакції, безпеки 

здійснення платежів, незалежно від того де здійснюється розрахунок — в 
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середині або за межами національної платіжної системи, а, отже, неможливо 

точно визначити і кількість користувачів даного сервісу. 

Сучасний стан платіжних систем і безготівкових розрахунків в Україні 

свідчить про їх динамічний розвиток, розширення спектру платіжних 

інструментів, що відображують ключові потреби в платіжних послугах, а також 

про інтеграцію платіжних систем у національну платіжну інфраструктуру. 

В Україні за останні 10 років інфраструктура платіжних карток і кількість 

безготівкових операцій значно зросла. За даними НБУ частка обсягу 

безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих 

українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1 %. Це на 

5,8 відсотка більше порівняно з результатами 2017 року, що становили 39,3 %. 

Технічний розвиток і забезпечення нових платіжних інструментів 

відбуваються достатньо динамічно, однак законодавче та нормативне 

врегулювання функціонування платіжних систем, часто відстає від технічних і 

організаційних удосконалень. З метою більш повної реалізації переваг 

безготівкових розрахунків потрібне також удосконалення нормативної та 

законодавчої бази, які б відобразили сучасний стан справ у цьому сегменті 

фінансового ринку. 

Досягнутий розмір ринку платіжних карток України може надалі сприяти 

використовувати платіжні картки здебільшого для безготівкових розрахунків. В 

Україні, як і в інших державах, розвиток ринку платіжних карток визначається 

конкуренцією з іншими видами масових платежів, а також інвестиціями в 

інфраструктуру платіжної системи. В Україні платіжні картки є головним 

роздрібним безготівковим платіжним інструментом, а прямі банківські 

перекази, електронні гроші і платіжні термінали PayBox використовуються 

порівняно не часто. Однак готівка залишається головним засобом проведення 

роздрібних економічних операцій і головним конкурентом платіжних карток на 

ринку платежів. 

Отже, збільшення частки активних платіжних карток, стабільне зростання 

протягом останніх років обсягів і кількості безготівкових операцій, а також 

збільшення кількості торговельних підприємств та торговельних терміналів 

свідчить про активний розвиток платіжного ринку і більшу зацікавленість 

користувачів у безготівкових розрахунках. 

Ширше впровадження інноваційних платіжних послуг в Україні 

сприятиме інтеграції національного платіжного ринку у міжнародний. Це має 

ґрунтуватися на зручності, соціалізації, безпечності платіжних послуг. 

Підґрунтям інноваційного розвитку інфраструктури ринку платіжних послуг 

має стати гармонізація стандартів і правил ведення бізнесу із 

загальноєвропейськими вимогами, що передбачає ліцензування та контроль за 

діяльністю послуг. Це сприятиме забезпеченню безпеки і ефективності 

платіжних послуг. 
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Цифровізація та впровадження фінансових технологій кардинальним 

чином трансформують існуючі принципи та інструменти на фінансових ринках 

економік більшості країн світу. Зростання темпів розвитку цифрової економіки, 

об’єктивно зумовили необхідність оптимізації бізнес-процесів і скорочення 

витрат на проведення фінансових операцій. За сучасних умов таку можливість 

надає smart-контракт. Водночас для  повноцінного і ефективного впровадження 

цього інструменту потрібно формування чіткого апарату його регулювання, що 

обмежить  можливість втручання третіх осіб у процес виконання і знизить 

ризики неоднозначного трактування умов контракту. Тому, на наш погляд, 

прикладні аспекти правового статусу, нормативного регулювання та практичної 

бізнес-адаптації є актуальними і потребують дослідження. 

Метою роботи є визначення основних аспектів функціонування smart-

контрактів, розгляд питання їх регулювання та особливостей упровадження у 

фінансовій сфері. 

Автор ідеї, американський вчений у сфері інформатики, криптографії та 

права Н. Сабо розумів smart-контракт як «цифрове представлення набору 
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зобов’язань між сторонами, що включає в себе протокол виконання цих 

зобов’язань» [1]. Однак, лише в останні роки спостерігаємо підвищену увагу до 

цієї технології. Поштовхом до її практичної бізнес-адаптації стала поява 

технології блокчейн (технології розподілених реєстрів) та цифрових платформ 

на її основі. Зокрема, можливість створювати повноцінні smart-контракти надає  

платформа Ethereum, яка має різноманітний функціонал. Технологія Ethereum 

дає можливість реєстрації будь-яких угод з будь-якими активами на основі 

розподіленої бази контрактів типу блокчейн, не вдаючись до традиційних 

юридичних процедур [2, с.79]. 

Технологія розподіленого реєстру надає багатостороннім угодам таких 

властивостей і переваг, а саме smart-контракт: зменшує час досягнення 

консенсусу при укладанні контрактів; здійснює виконання контрактів 

автоматично; значно скорочує витрати на проведення операцій для учасників 

фінансових відносин; забезпечує контроль і безумовне дотримання укладених 

угодою умов; підвищує швидкість виконання операцій і зменшує ризики, 

пов’язані з недобросовісними діями сторін тощо. 

Все це створює нові можливості для бізнесу. У світовій практиці smart-

контракти активно застосовуються у фінансовому секторі, в тому числі в 

банківській сфері, страхуванні, державному секторі.  

За даними дослідження компанії Diar число створених smart-контрактів у 

першому кварталі 2019 року склало 2,2 млн шт, що майже на 400 тис. шт 

більше,  ніж у минулому році [3].  

Новаторами впровадження smart-контрактів є провідні зарубіжні банки. 

Наприклад, Barclays використовує «розумні контракти» для автоматизації 

платежів і зміни прав на володіння при проведенні операції. HSBC і Bank of 

America замінили «розумними контрактами» акредитиви (письмова гарантія від 

банку платника банку одержувача) [4]. Згідно з дослідженням одного з 

найбільших світових консалтингових центрів Capgemini Consulting Analysis, 

нове десятиліття ознаменує початок стрімкого поширення smart-контрактів. За 

оцінками до 2022 року smart-контракти будуть використовуватися більш ніж 

25 % глобальних організацій [5]. В Україні технологія знаходиться на етапі 

вивчення. Наприкінці 2017 року вперше в Україні було здійснено  купівлю 

будинку за криптовалюту з використанням smart-контрактів і технологій 

блокчейн [7]. Розвитку та поширенню smart-контрактів сприяє схвалена 

Кабінетом Міністрів України Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 рр., ключовим меседжем якої є визначення 

масштабу і темпу цифрових трансформацій, як основних характеристик 

економічного розвитку виконання (підтримки) комерційних контрактів [6].  

Використання smart-контрактів у фінансовій сфері полягає в напрямах 

процесингу цінних паперів, торгового фінансування, обслуговування 

деривативів, іпотечного кредитування, автострахування та ін. Застосування 

smart-контрактів у таких стандартизованих і однотипних угодах дозволяє 

знизити витрати на послуги юридичних, банківських та інших організацій, які 

звичайно потрібні при укладенні класичних договорів і здійсненні 

взаєморозрахунків, а значить, серйозно скоротити транзакційні витрати і 
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витрати на адміністрування. Правильно задані параметри у програмі нівелюють 

ризик недобросовісної поведінки сторін під час виконання (ухилення, 

прострочення, затримки платежів). Крім цього, smart-контракти мають високий 

ступінь достовірності, так як працюють на децентралізованій платформі 

блокчейн, яка виключає несанкціоноване втручання, наприклад, з метою 

фальсифікації. До того ж чітко визначені умови smart-контрактів вже не можуть 

тлумачитися двояко, тому що записані на формальній мові програмування. 

Однак, незважаючи на значні переваги smart-контрактів, є ряд 

особливостей, які поки перешкоджають їх широкому і швидкому поширенню, 

серед яких:  

- необхідність використання криптовалюти, що існує в рамках конкретної 

блокчейн-платформи; 

- неможливість судового розгляду при невиконанні контракту, оскільки 

смарт-контракти не є предметом правового поля; 

- складність визначення правового статусу для програмного коду, який є 

основою smart-контракту; 

- відсутність визначеної системи оподаткування операцій за допомогою 

smart-контрактів. 

Таким чином, основним перепоном для поширення цієї технології є 

відсутність законодавчого регулювання та захисту прав учасників. Така 

ситуація загрожує тим, що бізнес, державні установи і громадяни не зможуть 

скористатися перевагами застосування фінансових технологій повною мірою та 

найближчим часом. Ураховуючи бурхливий розвиток smart-контрактів у світі та 

обсяг їх ринку в Україні, необхідно приділити особливу увагу їх визначенню, 

правовому статусу та регуляторному підходу. 

Для встановлення правил щодо форми і захисту прав за smart-

контрактами у судах, мають бути внесені поправки у Цивільний та/або 

Господарський кодекс України. Нещодавно прийнятий Закон України «Про 

електронні довірчі послуги», який визначає правові та організаційні засади 

надання електронних довірчих послуг, включаючи транскордонні, а також 

правові та організаційні засади електронної ідентифікації, може бути змінений, 

щоб охопити «електронні ключі» та «автентифікацію» сторін smart-контракту 

[7, с. 60]. 

Отже, застосування smart-контрактів у фінансовому секторі може 

створити більш зручне середовище для взаємодії між державою, установами та 

населенням. Незважаючи на досить очевидні переваги, успішний розвиток 

smart-контрактів потребує закріплення їх правового статусу та визначення 

порядку організації захисту інтересів кожної сторони за системним підходом. 
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 Стрімкий науково-технічний прогрес генерує все більше 

високоефективних технологій, які знаходять своє застосування у різних сферах 

діяльності, тим самим здійснюючи революційні трансформації в економіці, 

піднімаючи останню на якісно новий рівень розвитку. Однією з таких 

технологій на сьогоднішній день є SWIFT-платежі. Міжнародна платіжна 

мережа SWIFT є однією з найбільших систем фінансових повідомлень у світі.

 Мета дослідження полягає в аналізі використання міжнародної 

електронної мережі SWIFT по передачі і обробці даних для виконання 

міжбанківських розрахунків, її перевагах та недоліках в сучасних умовах 

цифровізації фінансової діяльності. 

Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв’язку (від 

англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)) — 

це вид міжнародної передачі, що надсилається через міжнародну платіжну 

мережу SWIFT. Товариство надає мережу, що дозволяє фінансовим установам 

по всьому світу надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції в 

безпечному, стандартизованому та надійному середовищі. SWIFT також продає 

програмне забезпечення та послуги фінансовим установам, більша частина яких 

призначена для використання в мережі SWIFTNet.  

Наразі SWIFT включає більш 11000 банків і фінансових організацій, 

розташованих у більш ніж 200 країн світу, які обмінюється в середньому понад 

15 мільйонів повідомлень на день. 65 % повідомлень та переказів за системою 

SWIFT проходить через Європу, 22 % — а через Американський регіон і 13 % 

— через Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Всі країни, незалежно від їхнього 
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географічного положення, мають можливість цілодобово взаємодіяти один з 

одним 365 днів на рік. Щоденно через SWIFT передається понад 30 млн 

фінансових повідомлень. Кожен банк, що входить в систему, має свій 

унікальний SWIFT-код [1]. 

У 2017 році були відправлені через SWIFT більше ніж 7,1 млрд 

повідомлень, а в середньому 28,1 млн повідомлень на день. Це демонструє 

збільшення загального обсягу повідомлень на 8,4 % протягом 2016 року. 

30 листопада був день піку коли близько 33 мільйонів повідомлень пройшли 

через мережу SWIFT. Цей пік був результатом сильного зростання, що 

зафіксовано в останніх місяцях. У сфері цінних паперів звіт повідомлень 

близький до 60 % загального приросту обсягу SWIFT. За останні п’ять років, 

вага звітності повідомлень у загальному трафіку зросла з 41 % у 2012 році, до 

47 % у 2017 році. Підсумовуючи дані за 2017 рік бачимо покращення 

показників використання фінансової системи SWIFT, які зростають кожного 

року значною мірою [1]. 

Загалом SWIFT являє собою глобальну всесвітню мережу на основі 

комп’ютерних центрів, з’єднаних різними каналами зв’язку. Основні 

комп’ютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри зв’язані з 

регіональними хост-комп’ютерами, що встановлюються в країнах, що вступили 

в співтовариство SWIFT. Повідомлення від банку-відправника надходить через 

модем по відповідних каналах (комутованих або виділених телефонних лініях) 

у регіональний хост-комп’ютер. Відповідальність за передачу повідомлення до 

регіонального хост-комп’ютер несе банк-відправник. У регіональному центрі 

системи SWIFT повідомлення перевіряються на відповідність стандартам, 

накопичуються, шифруються і передаються по призначенню [1].  

В Україні першими учасниками SWIFT стали більше ніж 20 банків, у 

тому числі НБУ, Перший український міжнародний банк, Укрсоцбанк, 

Промінвестбанк, «Україна», Укрексімбанк, Приватбанк, Українська 

міжбанківська валютна біржа та ін. 

У цілому SWIFT використовує стандартизовані міжнародні рівні 

повідомлень, для створення цього прозорого способу спілкування з іншими і 

безпечними передавачами будь-якої транзакції. Використання SWIFT має ряд 

відомих переваг:  

 прозорість — платежі SWIFT чітко описують суми, залучені в 

транзакцію, маршрут, по якій вона проходить між банками, деталі всіх платежів 

і характер платежу (поряд з багатьма іншими деталями). Ця інформація 

дозволяє всім залученим сторонам відстежувати транзакцію і розуміти витрати 

і терміни;  

 простежуваності — оскільки SWIFT деталізує маршрут транзакції між 

банками і кількість залучених грошей, він надає чітке і визнане підтвердження 

платежу; 

 згодженість — через узгодженості структури повідомлень інформацію 

про оплату легко розшифрувати незалежно від країнових або мовних бар’єрів. 

За оцінками незалежних експертів, банк середньої величини може 

одержати від участі в SWIFT від 15 000 доларів на місяць чистого прибутку за 
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рахунок прискорення обігу капіталу й залучення солідних клієнтів, 

зацікавлених у швидкому проходженні міжнародних платежів, роботі на 

міжнародному ринку валют і цінних паперів. 

Проте SWIFT не сприяє переказу коштів: швидше, він відправляє 

платіжні доручення, які повинні бути врегульовані кореспондентськими 

рахунками, які установи мають один з одним. Кожна фінансова установа, для 

обміну банківськими операціями, повинна мати банківські відносини, будучи 

банком або приєднавшись до одного (або більше), щоб користуватися цими 

особливостями бізнесу. 

SWIFT транспортує фінансові повідомлення в дуже безпечний спосіб, але 

не має рахунків для своїх членів і не виконує будь-якої форми клірингу чи 

розрахунку. 

Хоча SWIFT забезпечує безпрецедентний рівень прозорості між 

фінансовими інститутами, він не ідеальний. SWIFT-повідомлення — це 

порівняно дорогий спосіб відправки коштів. Набагато дешевше 

використовувати місцеву недорогу інфраструктуру для здійснення крос-

валютні платежі, але це відбувається за рахунок прозорості та відстеження, які 

лежать в основі того, що ми робимо [2]. 

Отже, економічна доцільність використання SWIFT у системі 

міжбанківських відносин полягає в наданні швидкого і зручного обміну 

інформацією між: фінансовими інститутами, розташованими будь-де на Землі, 

ефективне використання коштів за рахунок прискорення проведення і 

одержання підтверджень, збільшення продуктивності системи, підвищення 

рівня банківської автоматизації, зменшення ймовірності помилок. 
Список використаних джерел: 

1. 2017 Annual Review and Consolidated Financial Statements [Electronic resource]. — 

Available at : https://www.swift.com/about-us/financials. 

2. SWIFT payments [Electronic resource]. — Available at : 

https://www.moneymover.com/insights/what-are-swift-payments/?fbclid=IwAR1Z-

JV2VCdnOMhmKZUId2pONwYHW2Jfn4O509sFvjkBz4i_aDlVD_FRpRY. 

 

 

УДК 336.71 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Владислав Семеняка 

Науковий керівник: 

Жежерун Ю. В., к.е.н. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

На думку класика економічної теорії Адама Сміта, розвиток економіки та 

суспільства завжди залежить від середнього класу [1]. В сучасних реаліях, 

представниками цього класу є малий та середній бізнес, який в Україні 

переживає не найкращі часи. Причин для цього можна назвати безліч — від 
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кризи економіки в цілому та панування олігополій на території нашої держави 

до відсутності ефективної системи банківського фінансування малого та 

середнього бізнесу. Це потребує пошуку альтернативних джерел фінансування 

малого та середнього бізнесу. 

Проблемам розвитку малого та середнього бізнесу та його фінансового 

забезпечення приділено багато уваги у працях вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема, таких як: С. Аржевітін, П. Баек, Дж. Боун, К. Гарві, 

О. Другов, Т. Зіглер, Г. Карамишева, А. Новікова, Т. Піхняк, Б. Чжан. 

Метою роботи є дослідження альтернативних джерел фінансування 

малого та середнього бізнесу. 

Проблемою приватного підприємництва на території України завжди був 

слабкий доступ малого та середнього бізнесу до банківських джерел 

фінансування. Кредитні програми для малого та середнього бізнесу почали 

активно розвиватись лише після 2008 року, а до цього часу банки 

зосереджували свою увагу та ресурси на великих корпоративних клієнтах та 

фізичних особах, які й приносили основний дохід [2]. 

Перепоною у процесі фінансування є така проблемна характеристика 

малого та середнього бізнесу як непрозорість. «Примарна» структура ведення 

бізнесу, відсутність або неповноцінність фінансової та бухгалтерської звітності, 

слабкий рівень фінансової грамотності підприємців зробили  малий та середній 

бізнес непривабливим з точки зору ризик-менеджменту банківських установ. 

Тому, не дивлячись на велику абсолютну кількість виданих кредитів приватним 

підприємцям, їх частка в загальній кількості кредитів була низькою. 

До факторів, які мають негативний вплив на кредитування малого та 

середнього бізнесу належать: 

- висока частка і абсолютна величина операційних (непроцентних) 

видатків у процесі кредитування, що пов’язано з незначним розміром і 

терміном самого кредиту; 

- неможливість забезпечити достатню рентабельність операцій за рахунок 

незначних обсягів процентних доходів банку;  

- складність управління кредитним портфелем, що включає велику 

кількість різноманітних маленьких кредитів; 

- обмеженість пропозиції кредитів для малого та середнього бізнесу [3]. 

Все перераховане призводить до збереження відносно високих 

процентних ставок і неможливості отримання інвестиційних кредитів на термін 

більше 1 року, які дуже потрібні для фінансування проектів малого та 

середнього бізнесу. 

При цьому в мовах розвинутої ринкової економіки банки відіграють 

ключову роль у формуванні та кругообігу фінансових потоків. Вони 

виступають як в ролі фінансових ініціаторів, так і, в ряді випадків, фінансових 

гарантів інвестиційних проектів. Мобілізація коштів для інвестиційних проектів 

дає змогу банкам виходити на міжнародний ринок і активно залучати 

іноземний капітал, що, в свою чергу, прискорює реалізацію проекту та сприяє 

обміну ідеями та досвідом. Вони можуть брати безпосередню участь у розробці 

пілотних проектів, здійснюваних за участю іноземного капіталу, виконуючи 



407  

функції одного із фінансових агентів уряду, щоб забезпечити ефективне та 

надійне розміщення зарубіжних інвестицій у національну економіку. Тому 

банки виконують важливу посередницьку роль між підприємствами та 

інвесторами [4]. 

Останнім часом спостерігається тенденція до пошуку альтернативних 

джерел фінансування малого та середнього бізнесу. Проте навіть ці джерела 

прямо чи опосередковано пов’язані з банківською діяльністю, і дуже часто 

банки виступають в ролі кураторів подібних платформ. До таких 

альтернативних джерел фінансування можна віднести: 

— peer-to-peer позики — прямі залучення позикових коштів від фізичних 

та юридичних осіб через онлайн-платформи; 

— балансові позики для бізнесу, здійснені шляхом кредитування, за якого 

сума позики безпосередньо списується з балансу установи, яка здійснює 

управління проектом; 

— акціонерний краудфандинг, оснований на отриманні коштів від 

інвесторів в обмін на прості акції підприємства, дивіденди або право участі в 

управлінні; 

— краудфандинг з нефінансовою винагородою, коли відбувається 

залучення коштів під інвестиційний або інший проект на умовах відсутності 

реального грошового потоку як оплати використання фінансових ресурсів 

учасників, із забезпеченням натомість надавачам коштів нефінансової 

винагороди чи опосередкованої вигоди в різноманітній формі (право 

першочергового отримання нового, інноваційного продукту, отримання товару 

зі знижкою у ціні чи з іншими вигодами); 

— краудфандинг на умовах участі у прибутку, який передбачає 

отримання коштів від інвесторів на умовах виплати їм частини прибутку від 

реалізації проекту у вигляді дивідендів, роялті тощо зі збереженням з боку 

отримувача коштів (ініціатора проекту) повного контролю над своїм проектом 

(власним бізнесом); 

— краудфандинг з відсутністю винагороди, який базується на залученні 

коштів на безоплатній і безповоротній основі, коли отримувачі (розпорядники) 

фінансових ресурсів не мають жодних зобов’язань перед фінансовими 

донорами; 

— фінансування дебіторської заборгованості, тобто продаж 

підприємством наявних рахунків-фактур фізичним та юридичним особам; 

— позики, опосередковані використанням боргових цінних паперів, коли 

здійснюється онлайн-продаж позабіржових незабезпечених боргових цінних 

паперів індивідуальним та інституційним інвесторам [5]. 

Яскравим прикладом зростання популярності альтернативних шляхів 

фінансування малого підприємництва є краудфандінг. Ця платформа стрімко 

розвивається на території України і до неї все частіше звертаються 

представники малого та середнього бізнесу для реалізації своїх проектів [6]. 

Перевагами цього типу фінансування є прозорість та простота як для 

інвесторів, так і для позичальників. Бізнес-проекти потенційних продуктів 
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виставляються на публічний розгляд інвесторів, які самостійно приймають 

рішення про свої капіталовкладення.  

 

 
Рис. 1. Динаміка ринку краудфандінгу [6] 

 

Отже, розвиток малого та середнього бізнесу сприятиме зростанню 

економіки в цілому та банківського сектору зокрема. Тому удосконалення 

традиційних систем кредитування та розвиток альтернативних джерел 

фінансування малого та середнього бізнесу є пріоритетною стратегічною ціллю 

банків. Одним з таких джерел є краудфандинг, перевагами якого є швидкість 

отримання коштів, прозорі умови операцій та можливість реалізації проектів, 

що не мають доступу до традиційних джерел фінансування.  
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В умовах сьогодення інновації відіграють вагому роль у розвитку 

інформаційних технологій, вони є чинниками, що трансформують сучасну 

економіку, її інститути та інструменти. ХХІ століття можна охарактеризувати 

як вік розвитку глобалізації, поширення ІТ технологій, загальної 

комп’ютеризації, роботизації та штучного інтелекту [1]. Розвинені країни, 

завершивши індустріалізацію, успішно цифровізують економіки, прискореними 

темпами розвиваючи інноваційні технології, де домінує штучний інтелект, 

автоматизація та цифрові платформи [2]. Такі інновації є необхідною 

передумовою та, водночас, наслідком розвитку світової цифрової економіки з її 

невіддільною частиною — технологією блокчейн та криптовалютою.  

Криптовалюта як поняття для навколишнього світу вперше з’явилося у 

2008 році, коли людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото 

опублікувало файл з описом протоколу і принципом роботи платіжної системи 

у вигляді тимчасової мережі. За словами Сатоші, розробка почалася у 2007 

році, а у 2009 році він закінчив розробку протоколу і опублікував код 

програми-клієнта «A Peer-to-Peer Electronic Cash System» [3].  

Нині існує величезна кількість криптовалют. Криптовалютний ринок (або 

«віртуальних» чи «електронних» грошей) вдало функціонує і дає можливість 

здійснити аналіз динаміки вартості, попиту та пропозиції близько 90-100 різних 

криптовалют. Серед найбільших за обсягом капіталізації криптовалют такі, як: 

Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash, TRON та інші. 

Станом на кінець грудня 2018 р. за даними сайту coinmarketcap.com 

загальна капіталізація криптовалютного ринку перевищила 103,9 млрд. дол. 

США [4]. Так, ринкова капіталізація провідних криптовалют відображена у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Ринкова капіталізація провідних крипто валют 

станом на грудень 2018 р. 

№ 

з/п 
Назва 

Ринкова капіталізація  

(дол. США) 

Ціна 

(дол. США) 

Обсяг 

(монет) 

Зміна вартості 

за 24 год. (%) 

1 Bitcoin 57 018 763 618 3 272,03 17 426 150 2,16 

2 XRP 11 879 259 626 0,290255 40 926 963 305 2,45 

3 Ethereum 9 019 273 263 86,86 103 834 334 4,14 

4 Tether 1 876 011 506 1,01 1 856 421 736 0,54 

5 Stellar 1 869 042 531 0,097577 19 154 482 298 4,22 
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продовження табл. 1 

№ 

з/п 
Назва 

Ринкова капіталізація  

(дол. США) 

Ціна 

(дол. США) 

Обсяг 

(монет) 

Зміна вартості 

за 24 год. (%) 

6 EOS 1 759 197 720 1,94 906 245 118 6,29 

7 Litecoin 1 567 315 155 26,30 59 596 588 11,72 

8 Bitcoin Cash 1 363 802 644 82,15 17 513 688 7,29 

9 Bitcoin SV 877 901 092 77,87 17 513 123 18,21 

10 TRON 759 391 342 0,013209 66 462 863 573 4,28 

Джерело: складено автором [4] 

 

Найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою є Bitcoin. У BTC існує 

два способи отримання монет біткоін (BitCoin): генерація їх власними силами 

(майнінг) або купівля за традиційну валюту, шляхом конвертації. Дана валюта 

має переваги у тому, що є децентралізованою, всі операції з її участю анонімні, 

а центр емісії відсутній. 

Зазначимо, що на сьогодні вже добуто та перебуває в обігу 17,4 млн. 

монет, що складає 82,9% від загального можливого їх обсягу (Таблиця 1). За 

обрахунками, усі біткоін монети буде добуто приблизно до 2033 року, після 

чого їх вартість має стабілізуватись. 

Без огляду на те, що криптомонети досить популярні, сьогодні ризики і 

перспективи здійснення інвестицій в криптовалюти змушують замислитись над 

тим, які проекти заслуговують найбільшої уваги, а які краще обійти стороною. 

Потенційних інвесторів чекає неабияка кількість проблемних аспектів та 

ризиків на шляху до вдалої інвестиції. Розглянемо основні з них: 

1) дана галузь не контролюється законодавством багатьох країн світу. 

Звісно, зараз приймаються закони, які будуть здійснювати контроль за 

криптовалютами, але вони ще не досконалі; 

2) ймовірність зниження курсу. Звичайно нестабільність національної 

грошової одиниці теж доволі висока [5], проте чого чекати, вклавши свої гроші 

в криптовалюту, однозначно невідомо. Щоб знизити ризик варто вкладати 

кошти у кілька монет, тоді шанси отримати прибуток на інвестиції вище; 

3) неточна оцінка можливого прибутку. Криптовалюти демонструють 

великий приріст ціни, якщо розглядати цей показник у відсотках. Але 

дивлячись на цей же показник у доларовому еквіваленті можна побачити, що 

токен подорожчав всього на декілька центів. Тому актуальним є спостереження, 

який приріст монета показує у доларах. Це дає більш точне уявлення про 

вигідність інвестицій у неї. 

Таким чином, зважаючи на всі проблемні аспекти, перш за все, необхідно  

добре подумати, чи варто інвестувати у криптовалюту та співставити всі 

можливі ризики з можливими майбутніми надходженнями.  
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Розвиток цифрових технологій і засобів комунікації, створених на їх 

основі, надав принципово нові можливості для створення і масового 

використання альтернативних інструментів в самих різних сегментах 

господарської діяльності. На сьогоднішній день відбувається глобальна зміна 

фінансової системи, традиційне банківське кредитування поступається місцем 

зростаючої системі краудфінансів.  

Краудсорсінг  процес об’єднання зусиль, професійних знань, навичок, 

талантів і творчого потенціалу широкого кола осіб, часто незнайомих і 

територіально віддалених між собою (як правило, інтернет спільнота), з метою 

отримання конкретного результату у вигляді послуг, рішень, ідей або контенту 

під час обговорення проблеми або завдання. Зміст категорії проявляється у 

спільному створенні проекту широким колом осіб з використанням 

інформаційних технологій. Найбільш яскравим прикладом краудсорсингу є 

електронний ресурс Wikipedia, який представляє собою електронну 

енциклопедію і реалізується зацікавленими особами і волонтерами [2, с. 59]. 

Як окремий випадок краудсорсінгу розглядають краудфандінг, що являє 

собою процес залучення вільних фінансових ресурсів широкого кола осіб 

(фізичних осіб, мікроінвесторов), які керуються власними інтересами, для 

фінансування, за допомогою глобальної мережі Інтернет, як комерційних, так і 

некомерційних проектів (соціальних, політичних, культурних), без отримання 

або з подальшим отриманням інвесторами нефінансової винагороди [1].  

Сучасний рівень розвитку ринкових відносин дозволив розвинути форму 

краудфандінга до моделі колективного інвестування: краудінвестінга. 

Відмінною особливістю якого є саме фінансовий характер винагороди 

інвестору. 

На практиці існують кілька форм краудінвестінга: роялті, народне 

кредитування і акціонерний краудінвестінг [6]. 

Роялті — форма, яка дозволяє інвесторові одержувати винагороду від 

проекту у вигляді частки від генерованого прибутку проекту. Зауважимо, що на 
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початковому етапі фінансування інвестор не знає точного розміру свого 

майбутнього доходу, проте саме з цієї причини у інвестора формується 

мотивація до його фінансової успішності. Даний підхід успішно реалізується в 

рамках майданчика по розробці відеоігор LookAtMyGame, також часто 

застосовується при фінансуванні музичних проектів (SonicAngel), фільмів 

(Slated) та ігор (LookAtMyGame). 

Наступна форма краудінвестінга  народне кредитування (краудлендінг 

кредитування компаній і населення виключно фізичними особами. Саме цей 

вид передбачає чіткі правові відносини між позичальником та інвестором. Для 

такого виду краудлендінгу характерні наступні особливості [3, с. 258]: 

 швидка оперативність і комфорт отримання фінансових коштів 

позичальником у разі наявності інтересу у інвестора; 

 можливість отримання позичальником коштів на умовах більш 

привабливих, ніж на фінансовому ринку; 

 доступ великого спектра галузей діяльності до можливості 

отримання фінансування, в тому числі тих, хто в силу специфіки бізнесу не 

може розраховувати на банківський кредит; 

 правове оформлення документів: чіткий план-графік повернення 

заборгованості, вказівку конкретних термінів здійснення угоди, позначення і 

фіксація в договорі розміру фінансової винагороди. 

Як приклад, за допомогою краудлендінгу, платформа Funding Circle 

змогла залучити понад 250 мільйонів доларів США для кредитування 

юридичних осіб [5]. 

Акціонерний краудфандінг передбачає в якості фінансової винагороди 

наступні форми: 

 частка власності (активів) компанії-позичальника; 

 акції компанії-позичальника; 

 дивіденди від участі в капіталі компанії-позичальника; 

 додаткова можливість надання права голосу при прийнятті 

управлінських рішень на зборах власників. 

На даний момент по всьому світу йде активне формування краудфандінга 

як ринкової фінансової системи. До провідних платформ краудфандингу, за 

кількістю профінансованих кампаній, у 2018 році належать: Kickstarter, 

Indiegogo, Crowfunder, Fundrazr, Rockethub. За даними порталу Statista.com 

обсяг ринку альтернативного фінансування у світі за період з 2017 по 2019 рр. 

виріс більш ніж в 11 разів  з 487 до 5 431 млн дол. США.  Загальна вартість 

операцій у сегменті Crowdfunding у 2019 році складає 6923,6 млн дол. США.  
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Рис. 1. Динаміка показників ринку альтернативного 

фінансування у світі [4] 

 

Очікується, що вартість трансакції буде показувати щорічні темпи 

зростання (CAGR 2019-2020) на 14,7 %, що призведе до загальної суми 

8537,3 млн дол. США в 2020 року. У сегменті краудфандингу кількість 

кампаній, що фінансуються зросла з 5204,7 тис. (2017 р.) до 8724 тис., та до 

2020 року повинна становити 10940,3 тис. Середнє фінансування кампанії 

становить 794 дол. США у 2019 році [4]. 

Таким чином, краудінвестінг, як фінансова модель інвестиційного 

проекту має ряд переваг, а саме: сприяє притоку транзакцій широкого кола 

економічних агентів в інвестиції, дозволяючи отримати інвестору додатковий 

дохід, що перевищує розмір традиційних інструментів та форм заощаджень; 

визначає розвиток конкуренції на ринку; сприяє зростанню зайнятості 

населення країни; сприяє зростанню технічного та інноваційного розвитку; 

надає можливість отримати фінансування бізнесу на прийнятних умовах і в 

необхідний термін, коли традиційні форми фінансування не можуть бути 

застосовні до проекту; знижує рівень посередницької діяльності в економіці. 
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Вітчизняна економіка потребує модернізації основних виробничих 

фондів, зменшення матеріалів та енергомісткості виробництва. Однак складним 

завданням, що постає перед особами-суб’єктами підприємницької діяльності, є 

оновлення майже в повному обсязі зношених основних фондів власним 

коштом. 

За таких умов одним із найбільш перспективних механізмів забезпечення 

підприємств новим обладнанням є лізинг. 

Лізинг може стати одним із реальних джерел отримання засобів 

виробництва. Він відкриває підприємствам, що не мають засобів для купівлі 

обладнання, великі фінансові можливості для розвитку, оскільки не потребує 

значної частини оборотних засобів, дозволяє оперативно реагувати на 

кон’юнктуру ринку, розширюючи можливості оренди додаткового обладнання. 

Експерти зазначають, що він необхідний кожній галузі виробництва, оскільки 

рівень зносу основних фондів становить майже 70—80 % [1]. 

Виходячи з цього нами було вирішено розробити інструмент який би зміг 

розраховувати, виходячи з наданих даних, лізинговий платіж. Розробити 

лізинговий калькулятор. 

Що таке калькулятор лізингу? 

Це спеціальний інструмент, за допомогою якого можна здійснити 

приблизний розрахунок вартості лізингу. В результаті це дозволить 

визначитися з оптимальною схемою виплат платежів, а також дізнатися 

залишкову вартість майна. Саме за цією вартістю ви зможете придбати об’єкт 

лізингу, коли закінчиться термін договору. 

Сучасною об’єктивною реальністю є широке впровадження у всі сфери 

життєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних 

технологій, розгортання на їх основі різноманітної складності локальних і 

глобальних інформаційних систем, призначених для прискорення обміну 

інформацією та доступу до різноманітних інформаційних джерел. Провівши 

аналіз сучасного розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій, як один 

з критеріїв рівня розвитку держави та інструмент інтенсифікації всіх процесів у 

суспільстві, будь-яка країна, зацікавлена у розвитку інформаційної 

інфраструктури, в тому числі й шляхом використання у всіх сферах 
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господарської діяльності можливостей, що надаються глобальними мережами 

передачі даних. 

За останні декілька років завдяки розвитку Інтернету в програмуванні 

виділяють окремий напрямок — Web-програмування, тобто створення скріптів 

для Web, так як в час стрімкого прогресу просто красиво оформлений текст і 

картинки на веб-сайті вже нікого не здивують. Також дуже змінились і вимоги 

до сайтів і тепер для успішного представництва організації в Інтернет 

необхідно надати своїм відвідувачам різні можливості: контактні форми, 

каталоги продукції, підписки, розсилання, форми розрахунку платежів, пошук 

по сайту й багато чого іншого. Функціонал сайту забезпечується за рахунок 

сучасних технологій веб-програмування таких як HTML5 і CSS3.[4] Технології 

веб-програмування на стороні клієнта включають в себе набір різних засобів і 

мов програмування або мов розмітки тексту. Програмні засоби такого типу 

розділяються на два основні види: серверні і клієнтські. Серверні скрипти 

виконуються на стороні сервера, тобто того комп’ютера, на якому розміщені 

вихідні файли сайту і база даних. До них належать PHP, Perl, ASP.NET, NodeJS 

тощо. Вони виконуються ще до завантаження сторінок сайту на клієнтській 

стороні. У свою чергу, клієнтські скрипти виконуються на комп’ютері клієнта 

вже після завантаження сторінки із сервера й не вимагають її додаткового 

перезавантаження (Javascript, Flash, Vbscript і Silverlight). [2,3,8] 

Для реалізації програми було обрано інтегроване середовище розробки 

NetBeans IDE, так як воно є найпопулярнішою системою розробки веб-додатків. 

NetBeans IDE — вільне інтегроване середовище розробки (IDE) для мов 

програмування Java, JavaFX, C/C++, PHP, JavaScript, HTML5, Python, Groovy. 

Середовище може бути встановлене і для підтримки окремих мов, і у повній 

конфігурації. Середовище розробки NetBeans за умовчанням підтримує 

розробку для платформ J2SE і J2EE.[9] 

Для реалізації проекту було обрано мову програмування JavaScript. 

JavaScript — назва реалізації стандарту мови програмування ECMAScript 

компанії Netscape, базується на принципах прототипного програмування. 

Найпоширеніше і найвідоміше застосування мови — написання сценаріїв для 

вебсторінок, але, також, використовується для впровадження сценаріїв 

керування об’єктами вбудованими в інші програми. Незважаючи на схожість 

назв, JavaScript та мова програмування Java мають дуже мало спільного. Права 

на назву JavaScript належать компанії Sun Microsystems . JavaScript має низку 

властивостей об’єктно-орієнтованої мови, але завдяки концепції прототипів, 

підтримка об’єктів в ній відрізняється від традиційних мов ООП. Крім того, 

JavaScript має ряд властивостей, притаманних функціональним мовам — 

функції як об’єкти першого рівня, об’єкти як списки, каррінг (currying), 

анонімні функції, замикання (closures), що додає мові додаткову гнучкість. 

Провівши огляд та аналіз теоретичного матеріалу та застосувавши його 

на практиці при написані програми можна зробити висновок, що вона вирішила 

б безліч задач, для клієнтів банків чи кредитних організацій при виборі та 

прорахунку лізингових операцій. А використана нами мова програмування 
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дозволяє вбудовувати калькулятор в вже існуючий сайт організації 

лізиногодавця. 

Створений нами лізинговий калькулятор — інструмент, який допоможе 

Вам розрахувати приблизну вартість використання лізингу, вибрати схему 

виплати лізингових платежів і залишкову вартість майна за якою можливо 

придбати майно після закінчення договору лізингу. Тобто яку суму грошових 

коштів у який період часу Вам необхідно буде виплачувати лізингодавцю і за 

якою залишковою вартістю ви зможете придбати майно після закінчення дії 

договору лізингу. 
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Зростаючий світовий попит на технології «Індустрії 4.0» стимулює 

розвиток пропозиції на технологічних ринках, де лідируючі позиції займають 

компанії з США, Німеччини та Японії. Американські компанії домінують на 

ринках рішень для інтернету речей (GE, Intel), його безпеки (Symantec, IBM, 

Intel), систем доповненої і віртуальної реальності (Facebook, AMD, Google, 

Microsoft). Японські компанії займають провідні позиції на ринках 
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промислових роботів і верстатів з ЧПУ, німецькі компанії також входять до 

числа лідерів по ряду напрямків. Китай лідирує за кількістю патентів в області 

штучного інтелекту — на його частку припадає 53 % всіх патентів в цій області, 

на частку США — 27 %, Японії — 6 % [2]. 

Одним з базових напрямків, які впливають на промисловість і на 

формування концепції цифровізації в промисловості, є кластер інтернет-

торгівля. У 2017 року обсяг продажів світових інтернет-магазинів склав 

2,5 трлн дол. США, (більше 3 % світової економіки). В рамках ЄАЕС ринок 

інтернет-торгівлі становить 20 млрд дол. США, (1 % економіки Союзу). На 

окремі сегменти промисловості (електроніка і побутова техніка, легка 

промисловість, автозапчастини, продукти харчування, побутова хімія та інші 

товари, в основному орієнтовані на кінцевого споживача) інтернет торгівля, яка 

вже має вагомий вплив [4]. 

Згідно результатів звіту Technology Vision 2018, підготовленого 

фахівцями Accenture На цей раз було опитано 6,5 тисячі респондентів з 25 країн 

світу, які працюють в 18 індустріях. Це наші клієнти, партнери, як правило, 

топ-менеджери, керівники, представники ІТ і бізнесу. На підставі їх відповідей 

визначені ключові технологічні тенденції.— до основних технологічних 

трендів, які будуть визначати розвиток бізнесу в найближчі роки можна 

віднести [7]: 

Штучний інтелект — відповідальний громадянин суспільства. Справа в 

тому, що штучний інтелект переростає виконувати функцію тільки 

програмного забезпечення та інструменту для роботи, та починає посилювати 

свій вплив на всі сфери життя як всередині компаній, так і поза ними 

діяльності. 81 % опитаних впевнені: протягом двох років штучний розум стане 

повноправним «колегою» і радником людини; 

Доповнена реальність. Технології віртуальної і доповненої реальності 

змінюють життя людини і роботу компаній, стираючи відстані між людьми, 

пристроями; 

Довіра до достовірності даних. Сучасний бізнес залежить від даних, і 

неточна, підвладна маніпуляціям інформація веде до неправильних аналітичних 

висновків і помилкових рішень. 82 % респондентів повідомили, що вже 

використовують технології аналізу достовірності інформації для допомоги в 

прийнятті рішень. Прийняти рішення про те, з якою ймовірністю можна 

довіряти достовірності даних, компанії зможуть, тільки якщо будуть працювати 

над комплексним аналізом з мінімізацією можливості маніпулювання 

інформацією [7]; 

Бізнес без кордонів: розвиток в партнерстві. Партнерств, які 

використовують єдині технологічні платформи, долаючи обмеження власних 

систем і додатків для спільного зростання і масштабування. 60 % респондентів 

відзначили, що блокчейн і смарт-контракти стануть для їх компаній однієї з 

найнеобхідніших технологій, а 49 % вказали, що планують впровадження 

пілотних продуктів на основі блокчейна; 

Розумний інтернет: створення розподілених інтелектуальних систем. Все 

більша кількість компаній робить ставку на створення інтелектуального 
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середовища, що включає роботизацію процесів, впровадження штучного 

інтелекту та інтерактивних сервісів. Однак все це вимагає не тільки нових 

навичок від співробітників, але і загальної модернізації технологічної 

структури підприємств. Майже дві третини учасників опитування (63 %) 

вважають, що важливо зробити так, щоб призначені для користувача пристрої 

відповідали запитам інфраструктури при створенні загальної інтелектуального 

середовища [3]. 

Зазначені тренди відкриють великі можливості для бізнесу, в Україні, яка 

орієнтована на Європейську економічну інтеграцію, також вже присутні або 

запускаються окремі цифрові тренди та проекти (рис. 1). Більша частина (60 %) 

фінтех-провайдерів з’явились у державі останніми роками (2015-2019) [6]. 

Майже 85 % уже розпочали пропонувати продукти та надавати послуги, 

найбільш популярними серед яких є платежі та грошові перекази. 

 
Рис. 1. Напрями діяльності фінтех-компаній в Україні (2018 р.) 

 
Отже, у сучасних умовах розвитку світової економіки сектор цифрових 

технологій стає важливим джерелом конкурентоспроможності країн на 

глобальному ринку. До основних трендів цифрової економіки відносять: 

доповнення сучасної інфраструктури програмним забезпеченням; формування 

навичок використання цифрових технологій; стимулювання духу творчості та 

підприємництва у використанні цифрових технологій; розвиток партнерських 

відносин. 
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Зростання обсягів інформації, як головного ресурсу економічних процесів 

і відносин, та інформаційної активності, зумовили формування нової ІТ-

інфраструктури на основі центрів обробки даних (Data Processing Centers), 

появу і поширення технології Big Data для обробки структурованих і 

неструктурованих даних великих обсягів, а також технології блокчейн. Це, 

безумовно, не могло не позначиться на технології організації баз даних.  

Мета роботи полягає в проведенні компаративного аналізу сутності, 

функціональності та можливостей сучасної радикальної інновації — технології 

блокчейн, стосовно положень теорії баз даних. 

На нашу думку, дві технології — технології баз даних і блокчейн, 

революційно змінили та є свідченням еволюції підходів обробки даних. 

Технологія баз даних, що виникла у 60-х роках минулого століття, до тепер є 

технологією, яка досягла поширення в усіх сферах життєдіяльності, 

дозволяючи управляти будь-якими ресурсами (фінансовими, матеріальним, 

трудовими) на основі даних про їх властивості і створювати значний 

економічний ефект. Натомість останні декілька років спостерігаємо 

прискорення процесів цифровізації. Тому, цілком закономірно, що з цифровими 

технологіями, зокрема технологією блокчейн, яка стала широко відомою 

завдяки розвитку криптовалюти біткоін, пов’язують новий етап еволюції 

систем управління базами даних.  
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Найчастіше вживаним є визначення технології блокчейн, як «ланцюжка 

блоків» [1]. Але практика поширення цієї технології в різні сфери діяльності 

все більш розкриває її характеристичні особливості, які неоднозначно 

сприймаються як практиками, так і науковцями. Зокрема, позиція дослідників 

відрізняється і свідчить про широту та неоднозначність поглядів, на нашу 

думку, внаслідок того, що ця інноваційна технологія знаходиться на 

початковому етапі свого життєвого циклу. Так, увага акцентується на: сутності 

блоків (дані про транзакції, угоди, контракти тощо) [2, с.36], або форми їх 

представлення (криптографічна форма) [3], або функціональності — для  

«розподіленого зберігання записів про всі зроблені біткоін-транзакції» [4, 

с.167], або «спрямована на зниження витрат і впровадження нових 

можливостей шляхом оптимізації та прискорення багатосторонніх операцій і 

процесів» [5]. Підтримуємо позицію, що технологія блокчейн є розподіленою 

базою даних (DDB — distributed database, РБД) [6] та спробуємо аргументовано 

довести характеристичні особливості, які притаманні блокчейн-базам даних. 

Розподілена база даних представляє собою сукупність логічно 

взаємопов’язаних баз даних,  розподілених в комп’ютерній мережі, управління 

якими визначається програмною системою так, щоб вона була прозорою для 

користувачів. На сьогодні багато затребуваними РБД є Informix On-Line, Ingres 

Intelligent Database, Oracle, Sybase System. Характеристичні особливості РБД 

стосуються архітектури: по-перше — система утворена з множини вузлів 

приймання запитів і множини вузлів даних, де перші реалізують інтерфейс 

користувача до даних, які зберігають в останніх; друга — вузли мають високий 

ступінь незалежності, мають власні обчислювальні ресурси, операційну 

систему і здатність виконувати програмні додатки [7]. Крім того, дані, що 

зберігаються, поділені на деяку кількість фрагментів, між якими може бути 

організована реплікація даних.  Фрагменти даних та їх репліки розподілені між 

різними вузлами, які поєднані між собою мережею. Робота з даними в кожному 

вузлі управляється локально. К. Дейтом, одним з основоположників теорії баз 

даних, було сформульовано правила РБД: локальна автономність, 

децентралізація, безперервне функціонування, незалежність від розміщення, 

незалежність від фрагментації, незалежність від реплікації, обробка 

розподілених запитів, обробка розподілених транзакцій, незалежність від 

апаратних засобів, незалежність від операційної системи, незалежність від 

мережевої архітектури, незалежність від системи управління базами даних. 

Саме на цьому базовому архітектурному принципі та правилах 

побудована технологія блокчейн. Поряд з цим, важливими  її особливостями є 

[8]: 

– децентралізація — в ланцюжку немає сервера, кожен учасник 

самостійно виконує роль сервера і підтримує роботу всього блокчейна; 

– прозорість — інформація про угоди, контракти тощо зберігається у 

відкритому доступі без можливості їх зміни; 

– теоретична необмеженість — теоретично блокчейн не обмежується 

обчислювальними ресурсами та ресурсами збереження даних, тому його часто 

порівнюють з суперкомп’ютером; 
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– надійність — за рахунок забезпечення консенсусу вузлів блокчейн 

при запису нових даних, що дозволяє фільтрувати операції і записувати тільки 

легітимні транзакції.  

Блокчейн має важливу відмінність від класичних баз даних, яка визначає 

його дієздатність і надійність. Це механізми досягнення консенсусу, наприклад, 

виконаної роботи (Proof of Work або PoW) та підтвердження частки (Proof of 

Stake або PoS). Зокрема, перший перевіряє обчислення, що генеруються в 

процесі створення нового блоку. Про справжність останнього свідчить певний 

криптографічний шифр, перевірка якого здійснюється вузлами блокчейн-

мережі (нодами — комп’ютерами, підключеними до блокчейн-мережі за 

допомогою клієнта). Цей механізм використовується, наприклад, в 

криптовалюті біткоин. Недоліками цього механізму є потреба великих 

обчислювальних потужностей та відносно значний час для створення блоку. 

Другий механізм усуває недоліки першого. PoS відіграє роль баланс-гаманця, 

коли здійснення та підтвердження транзакцій відбувається без активної участі 

обчислювальної техніки, а завдяки активним монетам на гаманцях. Але цій 

механізм також не позбавлений недоліків, зокрема існує можливість 

проведення дублюючих транзакцій. На сьогодні продовжуються розробки, 

щодо оптимального поєднання цих механізмів. 

Іншим прикладом є масштабована, хмарна блокчейн-база даних FlureeDB, 

яка використовує механізм «Composite Blockchain Consensus», має власну 

мережу блокчейн і пов’язану з нею мережу консенсусу. Механізм запитів 

останнього дозволяє об’єднувати всі дані між декількома блокчейнами, 

будувати в одній системі гібридні характеристики консенсусу [9]. 

Наведена характеристика механізму консенсусу демонструє відмінність в 

архітектурах баз даних. Отже, на зміну клієнт-серверної архітектури класичних 

баз даних приходить розподілена архітектура блокчейн-баз даних, де кожен 

користувач додає, оновлює, обчисляє записи в базі даних, всі вузли працюють 

злагоджено відповідно до прийнятого механізму консенсусу.  

Внаслідок зміни архітектури, змінилися принцип управління — від 

централізованого на децентралізоване, а також принцип зберігання даних — з 

серверного на локально-розподілене в блокчейн-мережі (за одноранговою 

топологією). Проте відмітимо, що така архітектура має обмеження по 

швидкості оновлення даних та їх поширення. 

Стосовно основних операцій обробки даних. У традиційній базі даних — 

це операції створення, читання, оновлення, вилучення. Натомість у блокчейн 

базовою операцією є додавання даних у вигляді блоків до ланцюжка блоків, де 

остання дозволяє виконувати функції перевірки даних і запису нових даних, а 

всі раніше записані дані залишаються незмінними. Якщо спрощено в термінах 

класичних баз даних, то блокчейн — це список записів бази даних, який 

постійно доповнюється. Операції читання та вибірки даних здійснюються 

мовою запитів за класичним підходом [10].  

На сьогодні технологія блокчейн не позбавлена недоліків, зокрема 

відсутня конфіденційність, недостатній рівень масштабованості і  пропускної 

спроможності, складність оновлення платформ.  
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Отже, технологія блокчейн відкриває новий етап збору та передачі 
інформації, еволюційний розвиток якої, безумовно, знайде втілення в багатьох 
сферах суспільного життя та економічних відносинах, буде сприяти протидії 
таким явищам у сучасному суспільстві як бюрократизація, корупція, тіньова 
економіка, шахрайство тощо, та, як слідство, підвищить довіру до уряду, 
правової системи та фінансових установ. 
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Цифровізація — важливий напрям розвитку всіх сфер економіки України, 

у тому числі і банківської діяльності. Цифровізація в банківництві — це 
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сукупність економічних, організаційно-управлінських, інституційних інновацій 

в будь-якій сфері функціонування банку. В умовах зростаючої конкуренції 

цифровізація сприяє розширенню клієнтської бази, збільшенню частки ринку 

банківських послуг, скороченню витрат, підвищенню фінансової стійкості та 

безпеки банку. На управлінському рівні процес цифрової трансформації 

банківської сфери розпочався з ухвалення 07 січня 2018 року Кабінетом 

Міністрів України «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018—2020 роки». Відповідно дані процеси є новими в банківській 

практиці і повинні бути більш детально дослідженні, в чому і проявляється 

актуальність обраної тематики.  

Метою роботи є дослідження особливостей цифровізації банківської 

діяльності в Україні, а також удосконалення підходів щодо стратегічного 

управління в банку в умовах трансформаційних змін у банківській системі 

України. 

Цифровізація діяльності банку — це система заходів, спрямованих на 

поглиблення співпраці з фінтех-стартапами з метою досягнення довгострокових 

цілей розвитку пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, 

нових банківських продуктів і послуг для збільшення та розширення 

клієнтської бази і підвищення конкурентоспроможності банку. В умовах 

цифрової трансформації національної економіки вітчизняні банкиповинні 

створити стратегію розвитку на основі пошуку нових можливостей залучення 

клієнтів та ресурсів з різних джерел, з метою отримання бажаних результатів з 

мінімально-можливими затратами [1].  

Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки 

здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, 

вартість та якість економічної, громадської та особистої діяльності. 

Сьогодні результатом впровадження цифровізації є поява нових 

інноваційних продуктів та послуг. Найбільш розповсюдженими є такі види 

вітчизняних інноваційних банківських продуктів: 1) мобільний та 

Інернетбанкінг; 3) «зона 24»; 4) електронний залишок; 5) POS-термінали [2]. 

Слід зауважити, що за даними звіту «Digitalin 2018» міжнародного 

агентства «Wearesocial», в Україні проживає 44,12 млн осіб, 25,59 млн з них 

користуються інтернетом, що становить 58 % населення. Мобільним 

інтернетом користуються 18,7 млн українців — це 42 % населення. 

Соціальними мережами користуються 29% жителів України — 13 млн осіб. З 

них за допомогою мобільного телефону у соцмережі виходять 22 % населення 

— 9,5 млн осіб [3].  

Рівень користування укранцями онлайн-банкінгом є середнім, але не 

високим. Така динаміка збігається з низьким проникненням банківських послуг 

і продуктів у цілому. Хоча в Україні добре розвинена інфраструктура відділень, 

банкоматів та терміналів, рівень охоплення населення банківськими послугами 

напрочуд низький. Банківський рахунок мають лише 63 % жителів країни [4]. 

Ще однією перешкодою для більш глибокого проникнення інтернет-

банкінгу, є досить низьке проникнення швидкісного Інтернету (в Україні досі 

поширений 3G-Інернет, коли увесь світ використовує 4G). 



424  

Важливим системним фактором впливу на стабільне функціонування 

банківських установ є наявність макроекономічних дисбалансів. Внаслідок 

цього виникає питання формування новітнього стратегічного управління банку.  

Зараз в Україні найбільш інноваційним банком є ПАТ «КБ «ПриватБанк». 

Він вже багато років виділяються поміж інших банків наданням інноваційних 

продуктів, в тому числі таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг. До останніх 

інновацій згаданого банку, які отримали визнання по всьому світі, належать 

наступні продукти: платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-

код, онлайн-інкасація, оцифровані платіжні картки, різноманітні мобільні 

додатки. 

Сьогодні процес «оцифрування» банківських послуг є досить важливим 

для українських банків. Враховуючи тяжкий механізм провадження цифрових 

технологій у банківську сферу, на думку експертів SAP [6], доцільно виділити 

чотири найбільш актуальні моделі цифрового банкінгу: 1) банкінг як сервіс —

розширення каналів продажів своїх послуг; 2) інклюзивний банкінг —вихід 

банку в нові сегменти і надання ключових банківських сервісів на базі 

мобільних і хмарних технологій;3) розширений банкінг — встановлення 

партнерських взаємовідносин з іншими сервісними компаніями; 4) цифровий 

супермаркет — банк створює єдиний торговельний майданчик електронної 

комерції, на якому надає свої роздрібні продукти і послуги, а також послуги 

своїх партнерів («FinTechs»).  

Дослідження різних науковців вказують, що до основних аспектів 

якісного стратегічного управління банком в умовах діджиталізації належать: 

1) активне впровадження технологічних та інформаційних інновацій, які в 

даний час, проникли та поширюються в банківській сфері на всіх рівнях її 

функціонування;  

2) ведення клієнтоорієнтованого банківського бізнесу, що ґрунтується на 

наданні фінансових, консультаційних та посередницьких послуг з 

максимальним врахуванням потреб споживачів та рівня їх фінансової 

спроможності;  

3) фінансова раціоналізація напрямків діяльності, оскільки сучасні умови 

вимагають не універсалізацію, а спеціалізацію;  

4) ефективне управління персоналом, оскільки саме людський ресурс є 

інструментом реалізації усіх перетворень в організації;  

5) прогнозування подальших векторів розвитку як основної складової 

стратегічного плану управління банку [5]. 

Аналіз даних положеньдав змогу зробити висновок, що дані 

концептуальні засади стратегічного управління банку повинні включати 

конкретні та чіткі складові та інструменти, які можуть швидко їх реалізувати. 

Основними складовими новітньої концепції стратегічного управління банку 

повинні бути: зовнішнє та внутрішні зміни середовища; рівень конкуренції на 

ринку та конкурентна позиція банку; комплекс політик банку, які забезпечують 

реалізацію його стратегічного управління; фінансова раціоналізація напрямків 

діяльності банку. 
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Отже швидкий розвиток ІТ-технологій не оминув і банківський сектор, у 

короткий термін висунувши необхідність його діджиталізації. Оцифрування 

досить позитивно впливає на розвиток вітчизняного банкінгу, тому що дає 

банкам змогу обслуговувати клієнтів на вищому рівні одночасно з можливістю 

більш високої автоматизації та, відповідно, підвищенням ефективності витрат. 

Проте в Україні існує низка негативних чинників, які стримують процес 

цифрової трансформації надання банківських послуг. Проте формування 

комплексних концептуальних засад стратегічного управління банку в умовах 

системних трансформаційних процесів дозволить отримати новий ефект для 

банку, який проявляється у виборі найбільш фінансово ефективних видах 

діяльності установи, спроможності швидко адаптуватись до змін та протидіяти 

внутрішнім і зовнішнім факторам. 
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Інтеграція цифрових технологій в усі сфери бізнесу призводить до 

фундаментальних змін у роботі компанії та її цінності для клієнтів. Цифрова 

трансформація скорочує розрив між очікуваннями користувачів і фактичними 

послугами аналогових компаній. Це ставить компанії в умови, за яких 

трансформація бізнес-процесів і моделей управління стає питанням не лише 

підвищення конкурентоспроможності, а й виживання загалом. 
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Опитування провідними аналітичними компаніями, щодо розвитку та 

впровадження ІТ-ринку України показало, що підприємства України 

знаходяться на різних стадіях інтеграції IT-технологій в свою діяльність. У той 

час як одні вже мають усвідомлену систему розвитку бізнесу, інтегровану з 

можливостями IT-сектора, інші знаходяться лише на стадії впровадження 

основ. Так за даними McKinsey, так звані «reinvented incumbents» 

(перевинайдені традиційні гравці) у порівнянні з їхніми закостенілими 

конкурентами мають у 2,5 рази активніше зростання виручки, кращі показники 

EBIT та ROI від цифрових ініціатив [1].  

Запорукою цього є набагато вищий розмір інвестицій у цифрову 

трансформацію, готовність до повної заміни старої бізнес-моделі новими та 

інтеграції цифрових бізнес-моделей. 

Ще одним прикладом є компанія «Метінвест Холдинг», що проводить 

пошук точок зростання для бізнесу через цифрову трансформацію, інтернет 

речей, перехід в Cloud. Один з основних фокусів розвитку компанії — це 

побудова стратегії, орієнтованої на клієнтів, і вдосконалення інструментів 

взаємодії з ними. На даний момент масштабний ландшафт операційної 

діяльності підприємства переведений в хмару. Також даною компанією 

ведеться ряд хмарних проектів в управлінні закупівлями і персоналом [2]. 

Компанія BCG’s в представленому звіті «2018 Digital Acceleration Index 

(DAI)» визначила вплив цифрової трансформації підприємств різних видів 

діяльності на їхню конкурентність та віділяють три основні зони впливу, так як: 

78 % краще запускають нові продукти чи послуги; 62 % швидше виходять на 

ринок через цифровий маркетинг і персоналізацію; 60 % ефективніше 

управляють витратами через здешевлення технологічних експериментів [3]. 

На основі проведених опитувань, можна визначити, що ті підприємства, 

хто успішно користується цифровими технологіями в своїй діяльності, більш 

конкурентоспроможні, ніж ті, хто відстає у своєму інноваційному цифровому 

розвитку. Крім того можна виділити дев’ять основних елементів впровадження 

цифрових технологій в стандартний бізнес, згрупованих у свою чергу в три 

напрямки діяльності: 

1. Перетворення якості обслуговування клієнтів. Напрям в свою чергу 

поділяється на три основних елементи: 

1.1. Розуміння клієнта. Компанії інвестують кошти в різного роду 

інформаційні системи збору інформації про клієнтів, щоб отримати всебічне 

розуміння певної географії і сегментів ринку, а також рівня задоволеності 

клієнтів. Для цих цілей також використовуються соціальні мережі і цифрові 

ЗМІ. 

1.2. Використання електронних ґаджет і програм. Цей елемент має на 

увазі використання цифрових технологій для додаткової комунікації з клієнтом. 

Наприклад, компанії використовують рекламні цифрові презентації на 

моніторах в місцях присутності клієнтів, а також мобільні додатки для збору 

інформації та віддаленого обслуговування. 

1.3. Створення точок взаємодії з клієнтами. Забезпечує значне 

збільшення робочих контактів зі споживачами. Це може бути і просто аккаунт в 
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Twitter для оперативних відповідей на скарги та запитання, а може бути 

повноцінний онлайн-ресурс на замовлення продуктів і послуг на будинок. 

2. Трансформування операційних процесів. Хоча перетворення якості 

обслуговування клієнтів є найбільш видимим напрямком, компанії також 

отримують дуже сильні переваги від перетворення внутрішніх процесів за 

допомогою їх електронної обробки та автоматизації. Цей напрямок групує такі 

елементи: 

2.1. Цифрова автоматизація. Застосування цього елемента, за 

статистикою, знижує життєвий цикл виробництва продукту на 30 %. 

Автоматизуючи найбільш рутинні ділянки виробництва, персонал вивільняє час 

і ресурси для розвитку нових і оптимізації діючих напрямків бізнесу. 

2.2. Віртуалізація робочого простору. Фактично мова йде про 

запровадження режиму віддаленої роботи. Весь основний документообіг 

відбувається в електронній формі, робочі матеріали збираються в згруповані 

віртуальні бази даних, дозволяючи об’єднувати індивідуальні знання 

співробітників в одно-єдине колективне знання. Таким чином, результати 

роботи кожного співробітника отримують можливість використовувати всі 

інші. 

2.3. Оптимізація виконавчого управління. За допомогою впровадження 

електронних систем постановки завдань, а також систем акумуляції 

статистичної інформації керуючий персонал отримує можливість приймати 

рішення, спираючись на реальні статистичні дані. Отримуючи дані з різних 

областей, начальство має можливість порівняти ефективність тих чи інших 

управлінських практик, з тим щоб впровадити найбільш успішні рішення 

повсюдно. 

3. Перетворення бізнес-моделей. У ряді випадків завдяки 

впровадженню IT-технологій компанії не тільки зазнали оперативні зміни, але 

також розширили межі і відкрили нові напрямки свого бізнесу. Групуються 

напрямком елементи такі: 

3.1. Цифрове перетворення бізнесу. Елемент означає дублювання або 

заміну форми реалізації основних функцій бізнесу з традиційною на цифрову. 

Наприклад, дублювання паперового журналу його електронною версією в 

мережі Інтернет. 

3.2. Створення нового цифрового бізнесу. Наприклад, розширення 

бізнесу іпотечної компанії від видачі іпотек до надання комплексу фінансових 

послуг за допомогою роботи інвестиційного інтернет-порталу. 

3.3. Цифрова глобалізація. Великі міжнародні компанії все більше 

перетворюють свої мультинаціональні операції до дійсно глобальних 

масштабів. Використовуючи цифрові ресурси (в тому числі — хмарні 

технології), пов’язані в інтегровану глобальну мережу, компанії можуть 

оперативно приймати рішення для будь-якої географічної точки свого бізнесу, 

оперуючи необхідною кількістю і якістю даних. 

Отже можна відзначити, що процес цифрового перетворення вимагає 

чіткого бачення областей і перспектив змін, рухомих вмілим керівництвом. 

Саме такі компанії постійно визначають нові можливості оптимізації власного 
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бізнесу, все більше інтегруючи в нього цифрові технології і стаючи при цьому 

все більш конкурентоспроможними. 
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Сучасний економічний стан підприємств обумовлює їх вразливість до 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність, 

спричинених поширенням глобалізаційних процесів в країні. Така ситуація 

вимагає від суб’єктів господарювання нових можливостей пристосування до 

швидко змінюваного середовища з метою збереження їх ділової активності та 

платоспроможності. Одним із напрямів сучасної економіки, що дозволяє 

адаптувати свій бізнес до таких нових умов є застосування цифрових 

технологій, що допомагають знайти джерела підвищення ефективності та 

можливості стрімкого конкурентного розвитку підприємств. 

Питання впровадження цифрових технологій в управлінні ділової 

активності та платоспроможності на підприємстві вивчали вітчизняні та 

зарубіжні дослідники, зокрема: О. Є. Гудзь, С. В. Коляденко, К. М. Краус. 

Цифрова економіка — це інноваційна динамічна економіка, що базується 

на активному впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних 

технологій в усі види економічної діяльності та сфери життєдіяльності 

суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та конкурентоспроможність 

окремих компаній, економіки та рівень життя населення. Цифрова економіка 

виступає основою Четвертої промислової революції та третьої хвилі 

глобалізації [1]. 

Томас Месенбург обґрунтував основні складові цифрової економіки [3]:  
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1) підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне 

забезпечення, телекомунікації, мережі); 

2) електронний бізнес (будь-які процеси, які організація проводить через 

комп’ютерні мережі); 

3) електронна комерція (передача товарів он-лайн). 

Запровадження цифрових технологій в управлінні діловою активністю та 

платоспроможністю підприємства здійснюється в декілька етапів. На першому 

етапі відбуваються зміни організаційних механізмів управління шляхом 

впровадження єдиних програм для використання у різних підрозділах. Також 

здійснюється уніфікація операційних процесів у корпоративному центрі й на 

виробничих підрозділах; пілотне впровадження окремих цифрових технологій 

управління (зокрема, SAP ERP) [2, с. 106].  

Наступним етапом цифрової трансформації управління підприємством 

має бути розбудова організаційних процесів у всіх структурних підрозділах 

підприємства. Тобто на даних етапах відбувається зміна існуючих моделей 

управління, переформатування комунікацій, технологій та організаційних 

структур підприємств на основі нових цінностей, пріоритетів та орієнтирів, що 

грунтуються на партнерстві, клієнтоорієнтованості, інноваційності та синергії. 

Такі зміни зумовлені використанням не одної якоїсь технології, а цілого 

комплексу інтегрованих цифрових технологій, продуктів та послуг.  

Одними з найбільш застосовуваними цифровими продуктами є BioTech, 

NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, BlockChain, 

Digital marketing, CRM&BPM на платформі bpm’online, Grid-технології, Digital-

страхування, ePrescription, TeleHealth [3]. Всі вони мають певну цінність для 

бізнесу  прискорюють роботу, економлять ресурси, збільшують прибуток, 

покращують ділову активність, створюють унікальний користувальницький 

досвід, відкривають принципово нові гілки розвитку. 

Серед програм, які застосовують для оцінки ділової активності та 

платоспроможності використовують ІТ-продукти CRM та BPR систем , а саме 

АСТ, GoldMine, Maximaizer, Sales Expert, Clientele, Onyx, SalesLogix. Дані 

програми виконують функції визначення показників ефективності 

використання робочої сили, основних засобів, оборотного капіталу, фінансових 

ресурсів, аналіз обсягу продажів за групами клієнтів, обслуговуваних 

територій, груп продуктів тощо.  

BPR-системи являють собою аналітичну систему, що дозволяє 

менеджерам мати персоніфікований погляд на стан бізнесу, тобто враховує 

персональний внесок у процесі управління, [5,6]. Як відомо, реінжиніринг 

бізнес-процесів (Business Process Reengineering, BPR) потрібен бізнесу для 

підвищення рентабельності та прибутку [7, с. 218].  

Згідно проведеного дослідження ESG (на замовлення Dell EMC), 95 % 

великих підприємств не відповідають вимогам нового цифрового бізнесу, 

причому 71 % підприємств згодні, що втрачають конкурентоспроможність без 

цифрової трансформації. Успішно трансформовані підприємства в 7 разів 

частіше називають цифрові технології конкурентною перевагою і джерелом 

отримання вигоди, а 96 % з них майже вдвічі перевиконали свої плани по 
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доходах. Так, 12 % підприємств використовують застарілі інформаційні 

технології, 42 % демонструють прогрес в ІТ-трансформації, але мало 

впроваджують сучасні технології дата-центрів, 41 % підприємств 

використовують і модернізують технології дата-центрів і методи доставки ІТ-

послуг, і лише 5 % підприємств йдуть в ногу з цифровими перетвореннями [6]. 

Отже, кожен бізнес найближчим часом змушений буде або успішно 

пройти через процеси цифрової трансформації, або розчинитися в архівах 

пошукових систем. Для кожного підприємства це — зміна організаційної 

культури та впровадження нових цифрових технологій й комунікацій, що 

розширюють можливості підприємства та дозволять підвищити ділову 

активність та їхню платоспроможність. 
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