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ФІНАНСОВА ІНДУСТРІЯ & ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: 

СТРАТЕГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ВАЛЮТНОГО РИНКУ           

В УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ 

Андрієнко В., к.т.н., 

доцент кафедри менеджменту та ІТ 

Капелюшний С., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

В Україні за останні роки з’являється все більше фінансово-

технологічних стартапів у галузі проведення платежів, використовуються 

фінансові операції за допомогою технологій краудфандінга і краудлендінга, 

інтернет портали для підприємців, які пропонують зручні сервіси ведення 

електронного бізнесу та управління фінансами. Все це тільки початок на шляху, 

який українські банки та фінансові компанії повинні пройти для отримання 

певної вигоди і можливостей, що поступово відкриваються у міру розвитку 

нових сегментів щодо впровадження досвіду у галузі широкого застосування 

міжнародних електронних фінансових технологій. 

Банківські інновації це впровадження, за результат цифровізації, нових 

або суттєво вдосконалених банківських продуктів і послуг, які відповідають 

існуючим або потенційним фінансовим потребам клієнтів, власним інтересам 

банку та вимогам банківського законодавства, надають зацікавленим сторонам 

додаткові вигоди. Цифровізація діяльності банку — це процес внесення якісних 

змін в усі сфери його діяльності — продукти, послуги, процеси, бізнес-моделі 

та стратегії, а також практичної реалізації нових ідей, знань та досвіду. 

Сьогодні в Україні найбільш інноваційними банками є «ПриватБанк», 

«Райффайзен банк Аваль», «АльфаБанк», «ОТП Банк» та ін. Вони вже більше 

десятиріччя виділяються поміж інших банків наданням інноваційних продуктів, 

в тому числі таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг.  

«Цифровий банкінг є важливим локалізатором клієнтської бази, 

недооціненим джерелом доходу (в першу чергу комісійного) та способом 

досягнення конкурентної переваги на ринку банківських послуг. І керівництво 

вітчизняних банківських установ повинно розуміти, що саме якість цифрових 

банківських послуг та зручність використання банківських сервісів поступово 

витіснить у свідомості клієнтів такий важливий на сьогодні критерій як ціна. 

Цифровий банкінг — це нова перспективна концепція у сфері електронного 

банкінгу, мета якої збагатити стандартний онлайн- і мобільний банкінг, 

інтегрувати цифрові технології з використанням різних платіжних каналів, 

соціальних медіа, інноваційних платіжних рішень» 
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Основною ж проблемою розвитку цифрової економіки в Україні сьогодні 

є відсутність системної державної політики у цій сфері. Україна — єдина в 

Європі країна без власного «цифрового» бачення. Практично всі країни ЄС уже 

затвердили й упроваджують власні «цифрові адженди», або «цифрові 

стратегії», ми ж маємо тільки проект «Цифрова адженда України — 2020», де 

передбачено стратегічне завдання — усунути технологічний розрив між 

Україною та розвинутими країнами. Зауважимо, що Україна лише за деякими 

напрямами відповідає середньому значенню країн Східного партнерства, тоді 

як цифровізація країни сприятиме зростанню економіки та її трансформації із 

сировинної у цифрову, викоріненню корупції завдяки прозорості роботи 

електронних систем, а також інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС.  

Цифрові перетворення є складним завданням. Країнам, які досягли 

найвищого рівня цифрової зрілості, довелося вирішувати складні культурні, 

організаційні, технічні проблеми, і лише облік усіх цих чинників зробив ці 

трансформації успішними. Для того щоб стати сьогодні цифровими лідерами в 

конкретних сферах економіки, потрібно виділяти пріоритетні цифрові проекти, 

які реалізують конкретні організаційні команди. 

Для України сааме цифровізація має стати пріоритетним напрямом 

розвитку. У цьому, перш за все, велику роль відіграє наявність одного з 

головних ресурсів — людського інтелектуального потенціалу. У 2017 р. в 

українській ІТ-галузі спостерігалося стабільне зростання. За даними асоціації 

«ІТ-Україна», до 2025 р. передбачають зростання обсягу експорту ІТ-послуг 

майже в два рази.  

Успіх української ІТ-галузі складається з кваліфікованих кадрів, 

сприятливих умов, правильного менеджменту, вміння розпоряджатися цими 

ресурсами.Цифрова економіка є своєрідним акселератором соціально-

економічного життя суспільства в сучасному світі і здатна стрімко підвищити 

ВВП. 

Якісним прикладом застосування цифрової економіки є запуск в Україні 

першого у світі електронного державного аукціону на основі криптографічної 

технології blockchain, технології децентралізованого зберігання та захисту 

інформації. Така технологія здатна змінити класичне уявлення про 

функціонування банків, нотаріусів, знищити корупцію, забезпечити повну 

прозорість усіх процесів та дати величезну конкурентну перевагу країні. 

Висновок. Сьогодні цифрова економіка є одним з найважливіших 

чинників економічного зростання та формування нової якості життя. 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. Аналіз 

нормативно-правового забезпечення та проектів цифровізації, що у теперішній 

час реалізуються в Україні, свідчить про необхідність активізації зусиль 

бізнесу, держави та суспільства у поширенні цифрових технологій та 

прискоренні формування цифрової економіки.  
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УДК 004:339 

ЦИФРОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: 

НОВА ЕПОХА ГЛОБАЛЬНИХ ПОТОКІВ 

 

Антонов Д., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Стрімко зростаючі потоки даних та інформації сьогодні представляють 

більшу економічну цінність ніж глобальна торгівля товарами. Багато хто 

сходиться на думці, що в останні роки глобалізація сповільнилася. Однак 

подібне твердження навряд чи можна вважати вірним навіть попри те, що 

обсяги світової торгівлі та транскордонних потоків капіталу істотно 

скоротилися стосовно 2013 року. Швидше навпаки, глобалізація входить у свою 

нову, цифрову фазу, де вирішальну роль відіграватимуть інформаційні потоки і 

канали обміну даними. 

Примітно те, що цифрові потоки, які практично були відсутні всього 

лише 15 років назад, в даний час здійснюють більший вплив на зростання ВВП, 

ніж багатовікова торгівля товарами, що випливає з доповіді Глобального 

інституту McKinsey (MGI) «Цифрова глобалізація: Нова ера глобальних 

потоків». Сьогодні світ взаємозалежний як ніколи, але характер цих зв ‘язків 

істотно змінився. 

З 2015 року кількість використовуваних транскордонних діапазонів 

частот збільшилася в 45 разів. Протягом наступних десяти років прогнозується 

збільшення ще в дев’ять разів з урахуванням збільшення потоків інформації, 

пошукових запитів, даних, відео, транзакцій і внутрішньокорпоративного 

трафіку. На додаток до передачі цінних потоків інформації, потоки даних 

дозволяють переміщати товари, послуги, фінанси і людей. Практично кожен 

вид транскордонної транзакції тепер має цифровий компонент. 

Торгівля була колись значною мірою обмежена розвиненими 

економіками і їх великими багатонаціональними компаніями. Сьогодні цифрова 

форма глобалізації відкриває двері для країн, що розвиваються, для невеликих 

компаній і підприємців — початківців, а також для мільярдів людей. Десятки 

мільйонів малих і середніх підприємств в усьому світі перетворилися на 

експортерів, приєднавшись до баз електронної комерції, таким як Alibaba, 

Amazon, eBay, Flipkart і Rakuten. Люди використовують глобальні цифрові 

платформи для навчання, пошуку роботи, прояви власних навичок і талантів і 

створення соціальних мереж. 

Глобальні потоки усіх типів підтримують зростання шляхом підвищення 

продуктивності, а потоки даних посилюють цей ефект шляхом розширення 

участі і створення більш ефективних ринків. Аналіз MGI показує, що за останнє 

десятиліття всі типи потоків, привели до збільшення світового ВВП на 10,1 % 

порівняно з тим даними, які були б отримані без будь-яких транскордонних 

потоків. І хоча мова ідеї про істотних показниках, не всі країни в повному 

обсязі використовують цей потенціал. 
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Згідно з останньою оцінкою індексу зв’язності MGI, який ранжує 139 

країн щодо припливу та відтоку товарів, послуг, фінансів, людей і даних, 

існують великі розриви між кількома провідними країнами та іншим світом. 

Відстаючі країни скорочують розрив з лідерами дуже повільними темпами, і їх 

незначна участь має реальну вартість для світової економіки. Якби інша 

частина світу брала участь в глобальних потоках на тому ж рівні, що і провідні 

країни (Сінгапур, Нідерланди, Сполучені Штати, Німеччина), то світової ВВП 

був би сьогодні на 10 трильйонів доларів, або на 13 відсотків, вище. Тим 

країнам, які замешкалися приєднатися до глобальних потоків, ні в якому разі не 

можна ігнорувати можливості надолужити відрив.  
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Цифрова економіка (англ. Digital economy) — економіка, що базується на 

цифрових комп’ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді 

називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою. Все 

частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною економікою, 

роблячи чітке розмежування складнішим. Під цифровою економікою розуміють 

виробництво, продажі і постачання продуктів через комп’ютерні мережі [1].  

Аналіз літературних джерел показав, що світовий обсяг цифрової 

економіки в жовтні 2016 року склав 11,5 трлн дол. або майже 15,5 % ВВП. У 

розвинених країнах цифрова економіка займає в середньому 18,4 % ВВП (від 10 

до 35 %), а в країнах, що розвиваються — від 2 до 18 %. Оскільки обсяг 

цифрової економіки в 2015 році зріс у 2,5 рази, прогноз показує, що до 2025 р. 

вона складе 23 трлн дол., або 24,3 % світового ВВП. Єдина країна, де дуже 

високий обсяг цифрової економіки — це Китай. 

Проблеми цифрової економіки наразі є актуальним питанням, яке 

розглядається у дослідженнях Дж. Гелбрейта, Н. Негропонте, М. Войнаренка, 

Л. Кіт [2], Т. Месенбург, А. Шемета, І. Малік [3]. Головною проблемою 

розвитку цифрової економіки в Україні є недостатня кількість кваліфікованих 

кадрів, що здатні вивести економіку на новий рівень. 

http://tower-libertas.ru/research/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows/
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Розвиток цифрової економіки пов’язаноий з певними ризиками, що 

наведені на рис.1.  

                                
 

Рис. 1. Групи ризиків, що виникають у цифровій економіці 

 

Ризики цифрової економіки, що стосуються розвитку ринку праці, 

пов’язані з проблемою звільнення великої кількості працівників. Штучний 

інтелект виробничих процесів у багатьох сферах діяльності в сукупності зі 

стандартизацією базових операцій дозволить успішно замінити працівників. 

Подібна ситуація може виникнути  через впровадження роботів, автоматизації 

процесів прийняття управлінських рішень, а також застосуванням і 

використанням у промисловості 3D-технологій. Цифрова економіка впливає на 

ринок праці не тільки звільненням працівників, а й зниженням заробітку 

низькокваліфікованих працівників [5]. Отож, в результаті впровадження 

цифрових технологій в економіку можлива поява масового безробіття. Таку 

проблему необхідно буде вирішувати шляхом перекваліфікації звільненого 

персоналу та зміною напрямку навчання в бік збільшення інженерних і 

технічних кадрів. 

Ще однією із проблем розвитку цифрової економіки є ризики, що 

пов’язані із шахрайством та інтернет-шантажем. Зростання кількості 

кіберзлочинів в сукупності з витоком інформації завдає величезний збиток, 

який примушує виробників проводити інвестування в інформаційну безпеку. 

Величезні втрати бізнесу останніх років пов’язані з поширенням програм-

вимагачів, які проникають в комп’ютер і шифрують важливу інформацію, щоб 

згодом вимагати викуп за її відновлення. 

Дослідження, проведене у Великобританії, виявило, що чим більша 

організація, тим частіше вона стикається з порушеннями інформаційної 

безпеки: 84 % інформаційних атак припадає на середні і великі підприємства. 
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Більш того, цікавим є той факт, що 16 % організацій не впевнені в тому, чи 

мали місце випадки витоку інформації, тобто існує частка невизначеності, на 

яку слід звернути особливу увагу. 

Оцінка економічних наслідків інформаційних атак дуже ускладнена, 

оскільки деякі організації намагаються не повідомляти про порушення 

інформаційної безпеки, якщо вона не пов’язана з юридичними наслідками 

крадіжки комерційної таємниці. Можна сказати, що втрата даних веде до 

багатьох негативних наслідків: підрив ділової репутації, зниження 

конкурентоспроможності, фінансових втрат в разі шахрайства, зриву 

виробничих планів, поставок.  

У сучасних умовах розвитку цифрової економіки кожна організація 

повинна регулярно оцінювати рівень своєї інформаційної безпеки, 

відповідаючи на наступні питання: 

1. Наскільки раціонально розподілені фінансові ресурси між кадровим 

забезпеченням організації та цифровими технологіями, спрямованими на захист 

даних?  

2. Чи правильно оцінюється важливість тих чи інших заходів щодо 

забезпечення інформаційної безпеки? 

3. Чи створені в організації умови для впровадження сучасних цифрових 

технологій по захисту інформації? 

4. Наскільки раціонально забезпечується інформаційна безпека на всьому 

ланцюжку надання послуг або виконання робіт? 

5. Чи ефективно менеджмент організації справляється з завданнями щодо 

забезпечення інформаційної безпеки? [4]. 

Важливо врахувати, що наймання нового персоналу без підвищення 

обізнаності існуючого про цифрові технології є малоефективним способом 

підвищення інформаційної безпеки організації. Також цифрові технології 

постійно вдосконалюються і для підтримки конкурентоспроможності на ринку 

важливо використовувати всі доступні можливості, що надаються сучасними 

засобами захисту даних. 

Визначення рівнів інформаційного захисту даних допоможе оптимально 

оцінити внесок різних засобів забезпечення інформаційної безпеки. 

Використанню нової технології повинно передувати планування і 

створення умов її ефективного застосування, що дозволить знизити кількість 

збоїв і помилок, а, значить, скоротити витрати по налагодженню процесу 

функціонування технології. 

Організація взаємодіє з безліччю контрагентів, з якими вона обмінюється 

даними, тому важливо проаналізувати безпеку передачі інформації іншим 

економічним суб’єктам. 

Управління організацією є найважливішим елементом формування 

інформаційного захисту, так як від злагодженості дій співробітників в значній 

мірі залежить успішність реалізації заходів. 

Таким чином, цифрова трансформація, що проводиться в багатьох 

галузях економіки, призвела до того, що змінився масштаб діяльності 

економічних суб’єктів і з’явилися нові ризики і загрози, з яким раніше світ не 
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стикався. Становлення цифрової економіки багато в чому залежить від 

забезпечення інформаційної безпеки: виникнення загроз безпеці цифрових 

даних стає одним з основних напрямків забезпечення безпеки, як на 

державному рівні, так і на рівні окремих організацій та громадян. На сьогодні 

атаки на системи зберігання даних стають все більш складним і частим явищем, 

тому питання забезпечення інформаційної безпеки повинні виступати 

пріоритетним завданням підтримки стійкості економіки. 
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Низка світових, геополітичних, державних, регіональних криз, негативні 

наслідки глобалізації спонукають як фізичних осіб, так і підприємців шукати 

альтернативні засоби зберігання та примноження коштів. Сучасний, в тому 

числі й український споживач особливо гостро потребує оперативності, безпеки 

розрахунків, захищеності, відсутності третіх сторін, незалежності цінності 

грошової одиниці від політичної ситуації в країні, і криптовалюти 

задовольняють ці потреби. Користувачі в Україні у процесі використання 

криптовалют усе більше визнають їхню ефективність. Відтак, можна сміливо 

стверджувати, що сучасному етапі розвитку криптоекономіки перше на, що 

звертають увагу — це курс криптовалют [1]. 

На разі, ще залишається незрозумілим, чи це добре чи погано. Проте 

можна з впевненістю стверджувати, що кожен ринок проходив подібну стадію 

розвитку. Вважаємо, що із залученням більшої кількості користувачів 

криптовалюти, а також учасників взаємовідносин в криптоекономіці, курс буде 

себе вести менш волатильно й індикатор ціни не зникне, але суттєво зменшить 

свою важливість. 

Якщо ж говорити про головні чинники, не можна не нагадати пряме 

призначення біткойну, тобто обслуговування платежів у цифровій економіці. 

Видається очевидним, що зростання криптоекономіки створюватиме попит на 

біткойн.  
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Відомо, що зараз на території Європейського Союзу створюють 

підрахунок індексу цифрової економіки суспільства. У відповідності до якого 

відстежують еволюцію країн Європейського Союзу на цифрову 

конкурентноспроможність. За останніми даними Данія, Фінляндія, Швеція та 

Нідерланди  вважаються найрозвиненнішими у порівнянні із іншими країнами-

учасницями ЄС [2]. За підрахунками дослідників лояльність людей до 

криптоекономіки є нижча очікуваної. Крім цього виявлено, що в країнах із 

сильнішою економікою ступінь взаємодії людей із криптоекономікою нижчий, 

аніж у тих, що розвиваються. До прикладу індекси Російської Федерації та 

Китаю мають індекс 50 % та 73 %, а США, Об’єднане Королівство та Японія — 

відповідно 41 %, 40 % та 32 % [3].  

Враховуючи цей факт, що курс є основним індикатором, відповідно  

інтенсивність розвитку й становлення крипторинку буде корелювати з курсом 

основної криптовалюти. 

Так, криптоекономіка розвивається за допомогою стартапів, які дають 

поштов для розвитку у сферах на рівнях держав і континентів. Перше ІСО в 

історії було розміщення токенів Mastercoin в 2013 році. Наступним важливим 

ІСО було збір коштів проектом Etherium. Вивчаючи ринок на початку 2017 

року, можна стверджувати, що кількість ІСО на початок 2017 була менша ніж 

50 проектів. Формат збору коштів був загальнодоступний кожному користувачу 

біткойна чи етеріум. Збір коштів ІСО тривав від  двох тижнів до двох місців. 

Показники кількості старапів почали різко зростати з травня 2017 року і вже 

влітку цього ж року час проведення й кількість залучення коштів ІСО 

відрізнялись в сотні разів. Для уточення, ІСО збирали суму в десять раз більшу 

від заявленої, а сам час ІСО в деяких випадках скоротився до декількох секунд. 

Щоб розуміти кореляцію з курсом першої криптовалюти згадаймо, що 

ціна біткойна з січня по травень 2017 року виросла з приблизно 1000 дол. США 

до приблизно 2500 дол. США, а на кінець літа була вже біля 5000 дол. США.  

Також для кращого розуміння ситуації за 2017 рік було запущено таку ж 

кількість фондів як за три попередні. Цей показник можемо назвати інертним 

тому що, збільшення криптофондів відбувалось навіть у 2018 році в процесі 

падіння курсу біткойна, тобто інтенсивність розвитку криптоекономіки 

продовжується навіть після падіння курсу протягом ще деякого часу, а ріст 

інтенсивності реагує із запізненням. Це скоріш за все пояснюється  очікуванням 

росту курсу й трактування падіння як корекцією перед новим ростом.   

Важлими показником є також хешрейт мережі. Проаналізувавши графік 

ціни та хешрейту, можемо стверджувати, що завжди росту ціни передує ріст 

хештейту, а після падіння реагує не одразу, й ще деякий час зберігає свої 

показники. Хешрейт ж криптовалюти етеріум веде себе подібно, однак  він 

більш чутливий й волатильний. Визначити точну кількість криптокомпаній 

буде неможливо, тому ми візьмемо за основу кількість криптобірж. За даними 

джерела Coin market cap можемо бачити, що на сьогоднішній день існує понад 

200 бірж і переглядаючи ці дані в ретроспективі можемо зауважити, що 

найінтенсивніша реєстрація криптоплощадок для обміну криптовалют 

спостерігалася в моменти росту курсу.  
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Кількість користувачів продуктом є мірилом успішності ринку. Ринок 

криптовалют не є винятком. Так як крипторинок не є формалізований, й не 

існує якогось певного реєстру користувачів, основними індексами для фіксації 

їхнього збільшення або зменшення будемо вважати кількість адресів у мережах 

найпопулярніших криптовалют, кількість транзакцій в цих же мережах, а також 

статистику google trends зі згадуванням слова біткойн, криптовалюта, а також 

назви інших найпопулярніших криптовалют. 

Розглядаючи всі ці індикатори, які впливають на розвиток 

криптоекономіки не можемо не згадати такі, як інфраструктура, яка 

розвивається в піки найбільшої інтенсивності, тобто в періоди найбільшого 

росту курсу, але пізніше є тим чинником, який провокує подальший розвиток 

криптоекономіки, формуючи так зване замкнуте коло. Держава та її закони в 

цьому випадку є важливою частиною даної інфраструктури. Відсутність ж 

визнання держави сповільнює процес розвитку, але з кожним роком ця 

тенденція йде на спад і все більше держав визнає цей ринок. Тож можемо 

стверджувати, що курс біткойна не піддається прогнозуванню й всі спроби його 

прогнозування зводяться до простого гадання.  
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Ринкова економіка здатна ефективно розв’язувати проблеми 

оптимального розподілу обмежених ресурсів для максимального задоволення 

потреб економічних агентів в певних умовах. Нагадаємо, що на заваді 

ефективному вирішенню проблем ефективної алокації ресурсів в умовах 

вільного ринку лежать проблеми:  

1) асиметрії інформації, яка проявляється в двох аспектах: 1) нерівному 

розподіл інформації та 2) її фальсифікації (моральний ризик);  
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2) наявності зовнішніх ефектів, що призводить до перевиробництва благ з 

негативними ефектами та недовиробництва благ з позитивними ефектами; 

3) виробництва чистих або змішаних суспільних благ, тобто особливого 

типу послуг, що на відміну від матеріальних благ і інших послуг не 

відповідають критеріям чистих приватних благ та характеризуються: 

1) подільністю; 2) неконкурентністю у споживанні та 3) невинятковістю. 

4) наявності монопольного виробництва, що стримує розвиток 

конкуренції за рахунок наявності або створення високих захисних бар’єрів для 

вступу на ринок, в тому числі й штучних. 

За результатами дослідження, що було проведено Європейською 

комісією, цифрова економіка, а точніше цифровізація соціально-економічних 

відносин, використовується для зміни бізнес-моделі, що забезпечує формування 

нових доходів та можливості для створення вартості. Цифровізація та, як 

видається, багато нових технологій, які розвиваються дуже високими темпами є 

руйнівними. Руйнівні технології — це те, що суттєво змінити спосіб діяльності 

бізнесу або цілих галузей. Найчастіше ці технології змушують компанії 

змінювати свій бізнес-підхід, ризикуючи втратити частку ринку або стати 

неважливо, якщо вони цього не роблять. Цифрові технології також дають 

багато можливостей та перспектив для створення розумного бізнесу, надаючи 

виробникам великий поштовх для трансформації їхньої діяльності.  

Сучасна цифрова економіка впливає на процес виробництва та розподілу 

обмежених економічних ресурсів за рахунок чотирьох революційних зрушень:  

1) зростання обсягів даних, обчислювальних потужності та охоплення нових 

територій, людей та підприємств підключенням до інтернет-мереж;  

2) поява аналітики нового типу та перспективи створення інтелектуальної 

бізнес-моделі за рахунок впровадження штучного інтелекту; 

3) формування нових форм взаємодії типу «людина-машина», таких як системи 

доповненої реальності та IoT; 

4) вдосконалення передачі цифрових рішень у фізичний світ, наприклад, за 

рахунок розширеного впровадження робототехніки. 

Розглянемо як ці зрушення можуть вплинути на розв’язання проблеми 

ефективного розподілу обмежених ресурсів. 

1. Асиметричність інформації в обох аспектах значно зменшується за 

рахунок розвитку цифрової економіки яка супроводжується інформаційною 

революцією. Приклади: поява потужних інформаційних систем дозволяє 

об’єднувати різнобічні реєстри інформації та надавати доступ до неї багатьом 

економічним суб’єктам безкоштовно або з мінімальними витратами. Це 

стосується оцінки платоспроможності позичальників, перевірки достовірності 

даних господарської діяльності контрагентів, власників майна та багатьох 

інших аспектів. 

2. Зовнішні ефекти. Як показали дослідження Р. Коуза та його 

послідовників проблема зовнішніх ефектів може бути ефективно розв’язана в 

разі їхньої інтерналізації в умовах відсутності або мінімізації трансакційних 

витрат. Саме це може забезпечити цифрова економіка за рахунок 

революційного зниження витрат на пошук та аналіз інформації та постійного 
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вдосконалення засобів комунікації контрагентів. Завдяки цифровізації передові 

міста світу стають більш комфортними для життя, а рівень забруднення 

постійно знижується. 

3. Виробництво чистих або змішаних суспільних благ. За рахунок 

розвитку сучасних інформаційно-комунікативних систем та швидкої обробки 

великих масивів даних стає можливим вдосконалення процесів виявлення 

адресатів (отримувачів) та оцінки їхньої вигоди. Реалізація сучасних алгоритмів 

розподілу неринкових благ, як-то бюджетних місць в університетах, 

донорських органів та т.п. стала можливою тільки в умовах цифровізації 

відповідних процесів.    

4. Монополізація виробництва. Нові інноваційні рішення дозволяють 

створювати нові підприємства та змінювати технологічні процеси за рахунок  

використання штучного інтелекту та автоматизації, оскільки вони викликають 

розширення потенційних руйнівних змін:  

- інтернет речей (IoT) — це мережі фізичних об’єктів, які містять вбудовані 

технології спілкування та розуміння або взаємодії зі своїми внутрішніми 

елементами або зовнішнім середовищем; 

- роботизація: відноситься до автоматизації системи або процесу з боку 

використання роботизованих пристроїв; 

- штучний інтелект (AI) — це будь-який пристрій, який сприймає своє 

оточення та вживає дій які максимально збільшують шанси на успішне 

досягнення своїх цілей; 

- великі дані (Big Data) — квеликі дані забезпечують підвищення рівня 

прийняття аналітичних рішень шляхом збільшення обміну даними та 

відноситься до наборів даних, які занадто великі і складні для традиційної 

обробки даних. 
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Широке розповсюдження фінансових технологій, більше відомих під 

назвою «FinTech, призвело до більшої доступності фінансових послуг, тим 

самим  спричинивши кардинальні зміни в житті суспільства. Тепер можливими 

стали миттєві платежі в усі куточки планети, купівля та продаж цінних паперів 

безпосередньо через Інтернет тощо. Глобалізація фінансового посередництва, 

ускладнення функцій фінансових інститутів, насамперед банків, посилення 
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державного регулювання викликало потребу впровадження цифрових 

технологій в сферу регулювання. Такі технології отримали назву RegTech.  

Інструментарій RegTech сприяє автоматизації процесів корпоративного 

управління і дотримання нормативних вимог. RegTech дозволяють компанії 

перебувати в курсі останніх нормативних змін, звести до мінімуму ймовірність 

людської помилки, а також покращити процес загального управління, 

забезпечуючи інноваційні інструменти управління ризиками та кібербезпеки.  

Не випадково доходи від RegTech в світі очікуються до 2023 р. на рівні 

7,2 млрд дол. Підвищення рентабельності RegTech насамперед зумовлене 

посиленням після світової фінансової кризи державного регулювання, в 

результаті чого однією з ключових функцій управління стало дотримання 

відповідності нормативам а також управління ризиками. Як наслідок, витрати 

на управління ризиками та забезпечення відповідності нормативам досягають 

15-20 % від загальних витрат на управління фінансовими установами. 

Незважаючи на значні витрати на дотримання норм, частота та наслідки 

нелегальних інцидентів залишаються значними, починаючи з відмивання 

грошей у Росії до порушення американських санкцій щодо торгівлі іноземними 

валютами в Ірані. Це змушує регуляторів до подальшого посилення тиску та 

вимог до банків. 

Інструментарій RegTech сприяє підвищенню ефективності управління та 

дотримання нормативних вимог шляхом автоматизації цих 

процесів. Використання RegTech дозволяє компанії в автоматичному режимі 

відслідковувати нормативні зміни, та мінімізувати роль людського фактору в їх 

дотриманні. RegTech сприяє зменшенню витрат на навчання персоналу, що 

відповідає за фінансову безпеку та управління ризиками, моніторингу змін у 

правових та нормативних актах, здійснення всеосяжного регулювання компаній 

також, як правильно, вимагає значних затрат. 

RegTech стає все більш популярним як у приватних компаній, що часто 

несуть втрати внаслідок невиконання нормативів, так і у державних 

регуляторів, що покликані здійснювати моніторинг їх дотримання. Останні, за 

рахунок використання цих технологій у галузі надання фінансових послуг 

отримують можливість ефективно отримувати доступ до величезних масивів 

інформації, що є об’єктом оцінки та контролю.  

RegTech ґрунтується на вилученні та структуруванні даних, змішуванні їх 

з неструктурованими джерелами та створенні алгоритмів для забезпечення їх 

розуміння.  Мова йде про акумулювання та інтегрування даних з внутрішніх 

систем компаній, зовнішніх постачальників та з публічних джерел та розробку 

алгоритмів для їх стискання високоавтоматизованими масштабованими 

способами. Елементом Regtech є також процеси управління та контролю за 

встановленням стандартів. Regtech дають змогу віддаленого надання рішень, 

управління та резервного копіювання даних за допомогою хмарних технологій. 

Стандартизовані шари інтерфейсу дозволяють здійснювати функціонування 

даних у режимі реального часу та допомагають інтегрувати сторонніх партнерів 

мережі даних та постачальників рішень.  
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На сьогоднішній день найпоширеніші програми regtech надають 

інструменти для керування основними сферами управління ризиками. 

Розширене управління нормативними вимогами. Такі фірми, як Cube, 

відстежують та керують регуляторним ландшафтом, збирають та агрегують 

нормативні вимоги, виконують автоматизовану оцінку їх впливу та 

забезпечують їх автоматизовану реалізацію.   

Послуга «Знай свого клієнта» це найсучасніші рішення, пропоновані 

RegTech. Entity Hub, Fenergo та ін. ідентифікують клієнтів та контрагентів під 

час взаємодії з ними. Для оцінки клієнтів використовуються їх власні дані, які 

порівнюються з загальнодоступною інформацією, такою як кредитні та 

кримінальні бази даних, комерційні реєстри та соціальні мережі.   

Служби боротьби з відмиванням грошей та боротьбою з тероризмом для 

виявлення підозрілих операцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, 

здійснюють моніторинг платежів або транзакцій з цінними паперами. При 

цьому дані технології ґрунтуються на даних «Знай свого клієнта».  

Служби захисту споживачів використовують RegTech для відстеження 

можливих порушень законів та правил, покликаних захистити споживачів від 

шахрайства. Послуги побудовані на відповідній клієнтській програмі.  Ключові 

особливості включають передові інструменти дорадчого управління та 

інтелектуальні системи управління, які з’єднують профільні показники клієнта 

з більш широкими даними про інвестиції. 

Служби ринкової поведінки за допомогою RegTech аналізують торгові 

операції з метою викриття порушень чи шахрайства, сужби звітності та 

управління ризиками дають відповідь на складні стоси нових вимог, пов’язаних 

із вичерпним агрегуванням даних про ризики та звітності.  Такі постачальники, 

як AQMetrics та MetricStream, пропонують комплексне моделювання, аналіз 

сценаріїв, аналіз прогнозу та інструменти управління ризиками. 

Але незважаючи на свої переваги, RegTech не вирішує усі проблеми 

корпоративного управління та управління ризиками. По-перше, значним 

бар’єром до їх використання є значна вартість цих технологій, а також брак 

робочої сили, здатної їх генерувати та використовувати. По-друге, 

автоматизація процесів завдяки RegTech, збільшуючи ефективність процесів 

управління, провокує контролюючі та регулюючі органи посилювати вимоги та 

відповідальність за їх недотримання, що нівелює економію на їх впровадженні. 

В результаті використання цих технологій може виявитись економічно 

невигідним для компаній. 

По-третє, дані технології у сфері управління та управління ризиками 

часто не виключають можливість помилки в тлумаченні законів та норм. Адже 

саме юристи пояснюють програмістам, що потрібно закодувати в алгоритми та 

інструменти RegTech, а останні створюють бінарні технологічні рішення для 

покриття всіх можливих сценаріїв на основі наданої їм інтерпретації 

юридичних вимог.   

І, нарешті, RegTech не здатні повністю подолати небажану та неетичну 

практику в діловій сфері. Як і будь-яка технологія, вона може бути використана  

як на благо, так і для ухилення від дотримання регуляторних норм. Це явище 
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отримало назву анти-RegTech. Тому компанії та контролюючі органи не 

повинні покладатися виключно на RegTech, а поєднувати їх з традиційними 

методами моніторингу та зниження ризику. 

Отже, RegTech відіграють вирішальну роль у нашу високотехнологічну 

епоху. Суспільство та бізнес можуть отримати значний зиск від їх 

використання. Але це вимагає ретельно розроблених технологій, спільних 

зусиль регуляторів та приватного сектору, певних змін у корпоративному 

мисленні та розуміння того, що не слід повністю покладатись на RegTech. 
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Постановка проблеми: сучасний фінансовий ринок розвивається в умовах 

цифровізації  суспільства. Процес впровадження цифрових технологій набуває 

розвитку в глобальному економічному середовищі. У свою чергу, економіка 

України, потребує ринкових стимулів, щодо застосування цифрових технологій, 

нових електронних фінансових продуктів і послуг для забезпечення  

підвищення ділової активності, конкурентоспроможності та ефективності 

фінансового ринку. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню окремих 

питань цифровізації суспільства, зокрема економічних процесів, присвячені 

праці вітчизняних та іноземних науковців: С. Альпаков, Ю. Бажал, О. Вовчак, 

О. Джусов, М. Кастельса, А. Кузнєцова, Н. Краус, Н. Негропонте, М. Скилтон, 

Т. Сааті, Р. Хікс, Т. Хайвоненн тощо. 

Враховуючи наукові праці вчених, стосовно цифровізації суспільства, 

зокрема економічних процесів, варто зауважити, що на практиці зазначене 

питання потребує подальшого дослідження в частині розвитку цифрового 

фінансового ринку України.   

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є наукові 

положення, як фундаментальних так і прикладних досліджень у галузі 

фінансової діяльності. В роботі застосовано науковий підхід: комплексний, 

системний, синергетичний. 

https://www.forbes.com/sites/nizangpackin/
https://www.forbes.com/sites/nizangpackin/
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Мета дослідження. Визначення шляхів розвитку фінансового ринку 

України в умовах цифровізації суспільства, для забезпечення динамічного 

піднесення економічного зростання країни.  

Виклад основного матеріалу. Належне функціонування та динамічний 

розвиток фінансового ринку України, слугує передумовою забезпечення 

сталого  піднесення економіки країни. Впровадження цифровізації фінансового 

ринку України, забезпечить ефективізацію функціонування фінансової системи 

країни та підвищення якості життя суспільства.   

Відповідно, Концепції розвитку цифрової економіки та цифровізації 

суспільства України, під цифровізацією розуміють — насичення фізичного 

світу електронно-цифровими засобами, щодо формування електронно-

комунікаційного обміну та створення інтегральної взаємодії фізичного й 

віртуального світу [1].  

Цифровізація суспільства України, охоплює принципи [1]: 

- рівного доступу громадян країни до знань, інформації із застосуванням 
ІТ-технологій;  

- підвищення якості послуг в різних сферах суспільного буття; 
- інформатизації суспільства; 
- впровадження цифрових технологій та інтеграція країни до глобальних, 

європейських систем; 

-  цифрової стандартизації; 

-  кібербезпеки. 

У свою чергу, впровадження, Концепції розвитку системи впровадження 

електронних послуг в Україні, грунтується на засадах [2]: 

- оптимізації підходів, щодо електронізації економічних процесів; 
- впровадження пілотних проектів, стосовно впровадження електронних 

послуг в різні сфери економіки країни;  

- законодавчого врегулювання електронної ідентифікації; 
- залучення населення країни, щодо використання електронних                                 

послуг; 

- впровадження електронних послуг в різних сферах суспільного життя 
населення країни. 

Отже, цифровізацією фінансового ринку є насичення фінансового ринку 

цифровими системами, щодо електронного, інформаційно-комунікаційного 

взаємозв’язку та забезпечення формування і функціонування фінансового 

кіберпростору.   

До сучасних цифрових процесів фінансового ринку України, необхідно 

віднести: 

- краудфандінг в сфері фінансових послуг; 

- фінансовий нетворкінг; 

- розвиток «штучного» фінансового інтелекту; 

- фінансовий алготрейдинг;     

- електронний банкінг; 

- фінансовий блокчейн; 

- торгівля фінансовими інструментами на електронних платформах;  
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- кріптографічні фінансові процеси; 

- видобування валюти в цифровому середовищі;   

-    формування цифрових цінних паперів.  
Шляхами розвитку фінансового ринку України в умовах цифровізації 

суспільства є:  

- вдосконалення нормативно-правової бази, щодо регламентування 

функціонування цифрового фінансового ринку; 

- забезпечення застосування інноваційних цифрових фінансових 

інструментів;  

- вдосконалення інституційних структур, шляхом впровадження 

цифрових технологій та створення фінансового кіберпростору; 

- динамічне становлення цифрового фінансового ринку, через збільшення 
обсягів трансферу електронних фінансових ресурсів та підвищення рівня 

електронної ділової активності.   

Висновки: у сучасному світі, економічні процеси набувають постійної 

трансформації від глобалізації до цифровізації. Фінансовий ринок є основною 

ланкою національної економіки, від його ефективного функціонування та 

розвитку залежить добробут суспільства. Для формування сучасної потужної 

фінансової системи держави, постає необхідність проведення інтеграційних 

процесів в глобальний кіберфізичний фінансовий простір та вироблення  

новітніх інноваційно-інформаційних фінансових технологій, цифрових 

фінансових інструментів, послуг, інституцій, шляхом створення належної 

економіко-правової архітектури цифрового фінансового ринку. 
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В умовах цифрових трансформацій економіки та суспільства, коли  

громадяни стають фактично користувачами технологій, державні структури не 

можуть залишатися осторонь і повинні здійснювати стратегічні інвестиції в 

інформаційно-комунікаційні технології. В іншому випадку вони виявляться 

неготовими до нових моделей взаємодії та обслуговування, стануть 

заручниками старих, нестійких в довгостроковій перспективі моделей 

управління, державні витрати збільшуватимуться, неефективність зростатиме, і 

державні структури все більше не відповідатимуть викликам часу. 

Згадані цифрові трансформації мають стосуватися зокрема і сфери 

державних фінансів, як однієї з центральних та визначальних у державному 

управлінні.   

Вагоми науковий внесок у дослідження питань, пов’язаних з управлінням 

державними фінансами, здійснили зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, 

такі як В. Базилевич, Д. Ван Хорн, О. Василик, Е. Герд, Т. Єфименко, 

О. Кириленко, О. Колесов, В. Кудряшов, С. Лондар, І. Лукасевич, І. Луніна, 

В. Сенчагов, К.Третнер. У свою чергу проблематиці цифровим трансформаціям 

економіки присвячені праці В. Вишневського, П.Друкера, С. Коляденка, 

І. Карчевої, Б. Кінга, Р. Ліпсі, Л. Ляміна, Н. Пантєлєєвої, В. Пілінського, 

К. Скінера тощо. Разом з тим проблематика цифрових трансформацій як 

державного управління в цілому, так і сфери державних фінансів зокрема 

залишається достатньо маловивченою. 

Метою дослідження є визначення основних світових трендів цифрових 

трансформацій сфери державних фінансів та окреслення перспектив її 

цифровізації в Україні. 

Розвиток сучасних технологій, що знаменує собою цифрову революцію 

може стосуватися і стосується зокрема і сфери державних фінансів. З поміж 

таких можна виділити наступні: 

1. Цифрові платежі. Вони включають електронні перекази, Інтернет-

банкінг, кредитні та дебетові картки, мобільні гаманці, смарт-карти тощо. 

2. Інтеграцію ІТ обладнання та програмного забезпечення. Це 

технології, які допомагають інтегрувати різні функції державних фінансів, такі 

як бюджетування, управління грошовими потоками та звітність. 

3. Рішення у сфері електронної взаємодії уряд-громадяни (G2C) та 

уряд-бізнес (G2B). Вони включають портали фіскальної прозорості, інтегровані 

податкові портали, портали послуг електронного уряду, соціальні медіа, 
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мобільні додатки, службу коротких повідомлень (SMS) та цифрове 

оприлюднення бюджетних пропозицій.  

4. Технології ідентифікації та запису. Це технології, які покращують 
запис транзакцій та ідентифікації основних бенефіціарів або суб’єктів. Вони 

включають аутентифікацію біометричних даних, географічні інформаційні 

системи (GIS), унікальні ідентифікаційні номери, технології запису даних та 

блокчейн-технології. 

5. Програми аналізу даних. Це технології, що підтримують розширену 
аналітику пов’язаних даних (включаючи Big Data) до функцій управління 

державними фінансами. Вони включають засоби очищення та фільтрації даних, 

зберігання та управління даними, платформи інтеграції та змішування даних, 

інструменти вилучення та моніторингу, аналіз даних та програми візуалізації. 

Яким же чином ці технології спроможні вирішити проблему управління 

державними фінансами, особливо у країнах, що відносяться до тих, що 

розвиваються, що безперечно стосується і України? 

Передусім варто зазначити, що неефективність сфери державних фінансів 

в країнах що розвиваються має причинами як брак ефективності структур, що 

справляють податки, надають суспільні послуги, так і корупція в органах влади 

[1]. У зв’язку з цим перед країнами що розвиваються, і в тому числі України, у 

сфері державних фінансів стоять наступні завдання: 

1. Узгодження державної політики і бюджету.  
2. Покращення справляння податків.  

3. Ефективний розподіл державних видатків та ефективне надання 
суспільних послуг.  

4. Зменшення корупції в державних закупівлях. 
5. Підвищення інституційної відповідальності. 

Щодо першого завдання, яке є особливо актуальним для України з огляду 

на низьку ефективність її фінансово-бюджетної політики, його реалізації 

можуть допомогти он-лайн сервіси, що забезпечують комунікацію між 

учасниками бюджетного процесу та громадскістю на всіх його критичних 

етапах, наприклад програмне забезпечення для підготовки бюджету для 

запуску моделювання даних за різними сценаріями витрат, аналіз 

макроекономічних умов та те, як вони впливатимуть на фіскальну політику 

тощо. 

Щодо покращення справляння податків, ще одне важливе завдання, що 

стоїть перед Україною з огляду на розмірі її тіньової економіки. У цій сфері 

цифрові технології можуть допомогти владі краще викривати податкові 

шахрайства та ухилення від сплати податків. Наприклад, технологія GIS 

дозволила владі в індійському місті Канпур більш ніж утричі перевищити 

річний дохід від податків на нерухомість [1]. Методи аналізу Big Data також 

можуть також допомогти у виявленні потенційного шахрайства чи ухилення від 

сплати податків. Наприклад, Бразилія використовує аналіз Big Data для аудиту 

корпоративних податкових декларацій, що допомігло розкрити шахрайські 

бізнес-мережі та збільшити федеральні доходи на 12,5 % [1]. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

28 

 

Завданню ефективного розподілу державних видатків та надання 

соціальних послуг можуть допомогти наприклад біометричні технології, що 

покликані зменшити прогули в державному секторі, тоді як технологія 

цифрових платежів може підвищити адресність платежів або соціальних 

переказів, а також отримувати кращий доступ для одержувачів коштів.  

Завданню зменшення корупції в державних закупівлях мають допомогти 

технології, що обслуговують системи електронних закупівель, портали 

фіскальної прозорості та смарт-контракти на блокчейні. Світова практика 

підтвердила ефективність відкритих конкурсних торгів як надійного 

інструменту оптимізації державних закупівель і боротьби з корупцією. У тренді 

часу багато країн світу вже мають або набувають досвід упровадження 

технології блокчейн для реалізації процедури державних тендерних закупівель 

[2]. 

Завданню підвищення інституційної відповідальності можуть допомогти 

такі технології, як програмне забезпечення для аудиту та бухгалтерське 

програмне забезпечення для стандартизації форматів та правил. Мобільні 

додатки для громадян, які надають свої відгуки щодо ефективності надання 

суспільних послуг можуть здійснювати більш ретельний контроль за 

державними витратами.  

Деякі з цих завдань вже реалізуються в Україні, зокрема що стосується 

цифровізації системи державних закупівель чи переведення Земельного 

кадастру на технологію блокчейн. Однак через відсутність стратегії 

цифровізації економіки України [3], а також браку фінансової підтримки 

розбудови е-врядування [4] комплексний вплив держави на процеси 

діджиталізації в країні відсутній. 

Отже, нагальним завданням, що стоїть перед українською владою у сфері 

цифровізації економіки є зосередження зусиль на використанні конкурентного 

потенціалу української ІТ галузі з метою як стимулювання приватного сектору 

щодо діджиталізації економіки, так і розбудови електронного урядування. 
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Одним з головних трендів розвитку економіки і суспільства є 

цифровізація. Перший крок до цифрової трансформації починається з 

ґрунтовної стратегії, яка може визначити реальну цінність цифрових технологій 

для створення конкурентних переваг та зростання бізнесу. Цифровізація бізнесу 

та промисловості – ядро цифрової економіки та головний чинник зростання, у 

тому числі і самої цифрової індустрії. Цифрові технології необхідні для 

ефективного господарювання, а в деяких секторах взагалі є основою 

продуктових та виробничих стратегій. В Україні наразі сценарій 

деіндустріалізації набирає загрозливих темпів — частка промисловості в ВВП 

скоротилась з 2006 по 2014 рік з 28 % до 20 %, рівень зношеності обладнання 

перевищує 80 %, а в експорті сировина займає все більшу частку (близько 50 % 

в 2015-му), яка продовжує зростати. Такі вищенаведені дані формують 

необхідність аналізу проблем формування ефективного стратегічного 

планування на підприємствах в умовах цифрового середовища, що і зумовлює 

актуальність даного дослідження. 

Цифрова стратегія підприємства — це концепція визначення та 

імплементації цифрових технологій, необхідних для реалізації цифрових 

ініціатив з досягнення визначених бізнес-цілей такого підприємства. Іншими 

словами, це цифрова стратегія, що орієнтована на впровадження цифрових 

технологій задля підвищення ефективності бізнесу шляхом створення нових 

продуктів або переосмислення поточних процесів. Впровадження такої 

стратегії призводить до підвищення рівня політики підприємства, актуалізацію 

бізнес-пріоритетів, оптимізацію потоків інвестицій, інноваційного вирішення 

проблем та реалізацію довгострокових цілей. Щоб побудувати цифрову 

стратегію підприємства, організація повинна визначити пріоритет інтеграції 

технологій та ввести цифрові рішення у свою бізнес-стратегію, тобто здійснити 

цифрову трансформацію [1]. 

Цифрова трансформація — це впровадження сучасних технологій у 

бізнес-процеси з метою їхньої оптимізації та прискорення. На практиці це 

означає налагодження сучасних цифрових каналів зв’язку, розвиток 

омніканальності, задіяння штучного інтелекту для оброблення великих масивів 

даних, роботизацію і автоматизацію рутинних операцій, що підвищує 

продуктивність кожного співробітника. 

Результатом цифрової трансформації є підвищення рівня задоволеності 

клієнтів і збільшення доходів підприємства. Однак некоректне або недостатньо 
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глибоке розуміння цього завдання може анулювати витрачені зусилля та 

інвестиції. Стратегічними помилками на шляху до цифрової трансформації є: 

1. Легковажне ставлення. Оцифрування процесів досить часто 

сприймається, як опціональний фактор, що виконує лише додаткову функцію 

до операційної діяльності підприємства. На багатьох підприємствах побутує 

думка, що існуючі налагоджені бізнес-процеси безпосередньо не 

зіштовхуються з інформаційними технологіями, а отже не потребують 

негайного оновлення. Сприйняття цифрової трансформації як декоративного 

елементу для підвищення престижу, ігнорування вимог сучасності та скепсис 

по відношенню до інновацій закладають бомбу уповільненої дії під успішне 

функціонування підприємства; 

2. Низька пріоритизація. Інвестиції у передові технології мають бути 

однією з найважливіших статей витрат сучасної компанії, яка претендує на 

лідерство на ринку. Тільки своєчасна цифрова трансформація дає можливість 

бути в авангарді змін; 

3. Фрагментарне оновлення. Цифрова трансформація – це значно більше, 

ніж довільна покупка нового устаткування або встановлення програмного 

забезпечення, це — фундаментальна зміна всієї системи роботи бізнесу, від 

розробки й затвердження стратегії на рівні топ-менеджменту до впровадження 

технократичної культури по всій корпоративної вертикалі. Безладна або 

довільна модернізація окремих елементів, не пов’язана в послідовний ланцюг, 

знижує продуктивність таких дій і може привести до неефективних витрат 

коштів; 

4. Одноразова акція. Жодна цифрова трансформація не відбувається у 

короткостроковому форматі, адже одноразового налагодження процесів 

недостатньо – необхідно систематично проводити поліпшення. Технології 

регулярно оновлюються і тільки постійний моніторинг ринку, аналіз 

доцільності та ефективності інновацій сприяють відчутному прогресу; 

5. Недооцінка клієнтського досвіду. Сьогодні саме клієнт диктує умови 

на ринку. Він має в руках інструмент безпосереднього впливу на продавця — 

цифровий інформаційний простір. Завдяки йому один негативний відгук у 

соціальних мережах може завдати компанії великої репутаційної шкоди. 

Усвідомлення того, що аудиторія стає більш вимогливою щодо питань 

швидкості, якості, зручності доступу до даних і рішень, є ключем до успіху [2]. 

У 2017 році Міністерством економічного розвитку та торгівлі було 

розроблено проект «Цифрова адженда України — 2020». У ньому було 

визначено фактори підвищення ефективності підприємства шляхом 

цифровізації його основних бізнес-процесів, зокрема, було запропоновано 

концепцію «смарт-фабрик» та програму «Індустрія 4.0».  

«Смарт-фабрика» (від англ. smart factory, «розумне виробництво») — 

концепція цифровізації промислового виробництва з метою покращення його 

операційної та бізнес-ефективності. Поняття «смарт-фабрики» апелює до таких 

технологій, як хмарні обчислення, безпровідні комунікації, дистанційне 

управління та обслуговування, кібербезпека, інтеграція систем управління, 

інтеграція та краща співпраця в ланцюжку доданої вартості, 3D-друк та інші. 
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«Індустрія 4.0» — оновлена концепція «смарт-фабрики», що 

ототожнюється з 4-ю промисловою революцією та появою кіберсистем. 

«Індустрія 4.0» говорить про наступну фазу цифровізації, де вперед виходять 

такі технології, як аналітика великих даних (Big Data), предиктивна аналітика, 

machine learning, m2m-комунікації, штучний інтелект, нове покоління роботів і 

т. ін. [3]. У той час, як в Україні лише імплементуються основи цифрової 

економіки, закордонна практика господарювання вже давно функціонує на 

принципах симбіозу традиційної промисловості та інформаційних технологій. 

Зокрема, в традиційному для України аграрному секторі вітчизняні виробники 

досі експлуатують застарілі технології та канали збуту; закордоном активно 

впроваджуються цифрові технології: наприклад, найбільший російський 

виробник добрив «УРАЛХІМ» разом з ІТ-компанією «Digital Agro» ввів у свою 

діяльність проекти-модулі «Точне Внесення Добрив», «Агроуніверситет» тощо. 

У сукупності, вони дозволяють підбирати і налаштовувати продукти під запити 

клієнтів у індивідуальному порядку [4]. 

Підсумовуючи усе вищесказане, можна виокремити такі поради щодо 

удосконалення процесу формування вдалої цифрової стратегії сучасного 

підприємства: 

1. Регулярний критичний перегляд власної бізнес-моделі, з огляду на 

зміни зовнішнього середовища в перспективі наступних 10–15 років; 

2. Затвердження цифрової стратегії на рівні керівництва вищої ланки і 

постійне коригування за появи нових факторів у процесі її реалізації; 

3. Раціональний підхід до вибору обладнання виходячи з чіткого 

розуміння, які стратегічні й тактичні завдання мають вирішити інновації; 

4. Першочергове створення програмної екосистеми при модернізації 

компанії, синхронізація всіх її ланок, стандартизація процесів у цілому; 

5. Формування ставлення до цифрової трансформації як до 

довгострокового проекту, який вимагає перманентних зусиль і системного 

підходу. 

6. Врахування реальних потреб клієнта у фокусі будь-яких управлінських 

рішень: від принципових перетворень до рутинних оновлень. 

Отже, формування стратегії підприємства в умовах цифрових 

трансформацій є кропітким, проте необхідним процесом, завдяки якому 

підприємство має змогу не лише тільки підтримати власне існування на 

сучасній економічній арені, але й стати впливовим гравцем у своїй галузі. 
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Розуміючи сутність поняття «конвергенція» (процес наближення, 

сходження, компромісів), відрізняючи особливості та множину проявів 

фінансової конвергенції (процес наближення структури фінансових систем 

різних країн світу, механізм підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

фінансового ринку, трансформації секторів і створення нових інституційних 

форм на ринку фінансових послуг), в умовах поширення цифрових трендів 

особливого значення набуває цифрова конвергенція фінансового 

посередництва. 

Цифрова конвергенція стає реальністю для багатьох сфер 

життєдіяльності, об’єднуючи різні технології та надаючи прогресивний 

розвиток новим (блокчейн, штучний інтелект, інтернет речей, великі дані), 

набуваючи за рахунок гібридизації все більше нових форм і функцій, які 

доповнюють існуючі. Саме на об’єднанні функцій і властивостей різних 

цифрових технологій наголошував Д. Б. Йофі, визначаючи сутність поняття 

«цифрова конвергенція» [1].  

Прояви цифрової конвергенції вже зараз можемо спостерігати на ринку 

фінансових послуг, зокрема, в деяких аспектах трансформації інфраструктури 

як самого ринку, так і бізнес-моделей його суб’єктів, розвитку фінансових 

продуктів і послуг у мінливому і висококонкурентному ринковому середовищі 

[2]. Зауважимо, що як і для фінансової, так і для цифрової конвергенції 

провідними інститутами є банки та страхові компанії, до яких сьогодні 

долучаються також FinTech-компанії.  

Прояви цифрової реальності конвергенції фінансового посередництва 

можна розглядати більш предметно: 1) нові інституційні форми; 2) структура 

ринку, конкуренція за клієнта та дезінтермедіація; 3) цифрові технології, 

фактори і стандарти прийняття та поширення, їх конвергенція та вплив на 

поведінку споживача, фінансових посередників, регуляторів; 4) нові стратегії та 

трансформація бізнес-моделей фінансових посередників як суб’єктів ринку.  

Так, процеси фінансової конвергенції сприяють формуванню нових 

інституційних форм фінансових об’єднань, ознакою яких є універсалізація, а 

для цифрової конвергенції – віртуалізація (віртуальні банки та віртуальні філії 

банків на Facebook). 

Фінансова конвергенція секторів ринку фінансових послуг визначається 

параметрами єдиної клієнтської бази, фінансовими продуктами і послугами, які 

пропонують фінансові посередники, та зменшенням різноманітності 

пропозиції, зростанням складності розуміння їх корисності для клієнта, більш 
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ліберальним рівнем регулювання. На противагу цифрова конвергенція 

фінансового посередництва збільшує пропозицію фінансових продуктів і 

послуг, підвищує рівень фінансової інклюзії. Щодо питання регулювання — 

або підтримується діючими нормами, або розробкою нових, враховуючи 

високий ступень інноваційності та відсутність попереднього практичного 

досвіду і неможливості здійснювання випереджальних заходів регулювання за 

відсутності розуміння сутності природи та повної функціональності фінансових 

інновацій на основі цифрових технологій. 

Конвергенції — джерело фінансових інновацій, які виникають на стику 

фінансових і цифрових технологій, здатні створювати біполярні ефекти, 

вимагають ретельного вивчення для ефективного регулювання. Такою 

революційною фінансовою інновацією стали криптовалюти, що визначили 

появу нового ринку, який на сьогодні динамічно розвивається. Водночас, 

незважаючи на розуміння незворотності поширення, ставлення до криптовалют 

залишається неоднозначним. Так, політичного забарвлення набувають плани 

впровадження до 2020 р. глобальної криптовалюти Libra (або GlobalCoin, 

раніше Facebook Coin), яка будується на технології блокчейн (Libra Blockchain) 

і декларується генеральним директором Facebook і асоціації Libra Association, 

що об’єднує компанії Mastercard, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, 

Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші, як інструмент боротьби проти 

зростання присутності Китаю у цифровій економіці задля збереження 

домінування США у світовій фінансовій системі. Тобто, маємо приклад не 

просто загострення конкуренції на глобальному ринку криптовалют, а саме 

глобальну дезінтермедіацію, наслідки якої торкнуться не тільки Китаю, але 

цілком можливо також і загальної світової архітектури. Передбачається, що 

Libra стане єдиною світовою транскордонною стабільною валютою та залучить 

у світову фінансову систему тих, у кого є доступ до інтернету через недорогі 

смартфони, але не має банківського рахунку, мотивуючи їх мінімальною 

комісією і швидкістю транзакцій, безпекою і конфіденційністю, цілодобовою 

підтримкою через Messenger і WhatsApp. Саме останнє непокоїть регулюючі 

органи та політиків США, які вважають легалізацію Libra загрозою державної 

монополії на емісію валюти та фінансової стабільності, дестабілізатором 

світової валютної системи та державного суверенітету. Тому, такі члени як 

Visa, Mastercard, PayPal, Booking Holdings, eBay, Stripe и Mercado Pago, 

отримавши листи попередження, наголосили про свій вихід з Libra Association 

[3]. Разом із високим рівнем волатильності курсу до критичних властивостей 

криптовалюти була їх незабезпеченість. Але ця проблема вже вирішена зі 

створенням стейблкоінів (стабільних монет) — криптовалюти з фіксованою 

ціною за рахунок прив’язки до іншого стабільного активу (валюти) або індексу 

споживчих цін. Libra відрізняється від Bitcoin саме цією властивістю, адже 

Libra на відміну від Bitcoin забезпечується кошиком валют — долар США 

(50 %), євро (18 %), японська ієна (14 %), британський фунт (11 %), 

сінгапурський долар (7 %). Водночас, останнє налаштувало проти Libra 

регуляторів майже всіх країн світу, які переважно ліберально ставляться до 

криптовалют за виключенням Libra. З цього приводу робоча група G7 у жовтні 
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2019 р. представила спеціальну доповідь, де зазначено: «жоден глобальний 

проект стабільної валюти не повинен починати свою роботу до тих пір, поки не 

будуть вирішені правові, нормативні та наглядові завдання і ризики», а також 

«стейблкоіни можуть бути використані в якості платіжного засобу і засобу 

накопичення тільки за умови ліквідації значущих ризиків» [4]. При цьому, 

Туреччина планує завершити тестування цифрової ліри до кінця 2020 року, 

Європейський союз розглядає ідею e-Euro та готує новий законопроект, ФРС не 

виключає можливості розробки цифрового долара, Україна провела тестування 

Е-гривни та пропонує легалізувати криптовалюти, хоча зараз вони знаходяться 

в невизначеному стані правового статусу внаслідок відсутності правової бази. 

В умовах фінансової конвергенції конкуренція надає нові переваги 

фінансовим посередникам за рахунок проникнення на інші сегменти 

фінансового ринку. Натомість цифрова конвергенція, поряд з підвищенням 

конкурентоспроможності фінансових посередників за рахунок цифрових 

технологій, посилює таке явище, як дезінтермедіація. При останній 

високотехнологічні компанії (BigTech and FinTech-стартапи) з платформами 

надання фінансових послуг за мету ставлять заміщення традиційних 

фінансових посередників.  

Отже, широкий спектр цифрових технологій породжує множину 

фінансових інновацій на їх основі, кожна з яких потребує ретельного вивчення 

та зважених підходів до регулювання, враховуючи нескінченні можливості, які 

відкривають цифрові технології для фінансового посередництва. Грехем А.Н. 

Райт, засновник і керуючий директор групи MicroSave, каже: «Цифрова епоха 

для нас – потяг на вокзалі, квиток не дешевий, шлях не легкий, подорож буде 

захоплюючою, а кінцевий пункт досі невідомий. Але не сідати на потяг було б 

глибокою стратегічною помилкою» [5]. 
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На шляху побудови економічно розвинутої держави для будь-якої країни 

суттєвою перепоною стають тіньові відносини суб’єктів господарювання., адже 

поширення тіньової економіки призводить до зниження фінансової безпеки 

країни. Так, приховування суб’єктами господарювання доходів та, відповідно, 

ухилення від сплати податків, формує дефіцитний бюджет країни, що 

унеможливлює виконання державою покладених на неї функцій. У свою чергу 

нездатність держави якісно та в повній мірі виконувати свої функції призводить 

до негативного впливу на інтеграційні процеси, конкурентоспроможність та 

соціальні стандарти. 

Незважаючи на постійну боротьбу багатьох країн світу з проблемою 

тінізації економіки, сьогодні питання її зниження потребує знаходження нових 

шляхів подолання цього явища, в тому числі і для України. 

Згідно оцінок МВФ середній рівень тіньової економіки в Україні 

протягом 1991-2015 рр. становив 44,80 % від офіційного ВВП. Подібний рівень 

мають такі країни, як Ангола (43,6 %), Камбоджа (46,04 %), Республіка Конго 

(45 %), Гана (42,91 %), Гондурас (46,31%), Молдова (43,43 %), Таджикистан 

(42,99 %) та інші, тобто переважно країни Африки та пострадянського простору 

[1]. Це підтверджує також глобальний рейтинг країн світу стосовно рівня 

тіньової економіки, де Україна посідає, нажаль, 17 місце [2].  

Найбільш тінізованими секторами економіки України протягом останніх 

років залишалися фінансова та страхова діяльність (44,5 %), операції з 

нерухомим майном (37 %), транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (36,5 %) та добувна промисловість (34 %) [3]. Слід також 

відзначити, що важливе місце в тіньовій економіки належить тінізації ринку 

праці, що підтверджують дані Державної служби статистики, за якими понад 

30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах [4].  

Дослідники називають різні причини появи та розвитку тіньової 

економіки, але більшість схиляється до думки, що найвпливовішим фактором є 

високий рівень податкового навантаження. Вважається, що чим вищий рівень 

податкового навантаження, тим менше у суб’єктів господарювання бажання 

сплачувати податки і тому вони переходять в тінь. Проте, практичні 

дослідження взаємозв’язку податкового навантаження та рівня тіньової 

економіки в багатьох розвинутих країнах показують протилежну залежність 

між зазначеними показниками. Аналогічна ситуація прослідковується і в 

вітчизняній економіці. Так, протягом останніх років (2014-2018 рр.) рівень 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

36 

 

податкового навантаження в Україні зріс з 25,89 % до 31,24 % [5], а рівень 

тіньової економіки скоротився з 43 % до 32 % [3]. Незважаючи на 

парадоксальність залежності, її можна пояснити, адже така ситуація є доволі 

нормальною для розвинутих кран. В економічно розвинутих країнах високе 

податкове навантаження дозволяє створити більш оптимальні умови життя для 

громадян, бо держава за рахунок отримання більших обсягів податкових 

надходжень може задовольнити більше суспільних потреб. За рахунок 

ефективнішого виконання державою покладених на неї функцій, населення має 

мотивацію до сплати податків і виходу з тіні. 

У той же час відмічається пряма залежність між рівнем тіньової 

економіки та часом, що суб’єкти господарювання змушені витрачати для 

оформлення та сплати податків. Так, протягом 2014-2018 року час на сплату 

податків в Україні скоротився на 15,89 %, а кількість податкових платежів з 

28 до 5 [6]. Тобто національна податкова система впливає на масштаби 

«тінізації» бізнесу в країні не за допомогою високих податкових ставок, а 

завдяки наявності складних адміністративних і бюрократичних процедур, 

пов’язаних з веденням податкового обліку, обчисленням і сплатою податків. 

Таким чином, для боротьби з поширенням тіньової економіки важливо 

впроваджувати нові інструменти, що здатні забезпечити ефективні 

взаємовідносини між державою та суб’єктами господарювання.   

На сьогодні достатній потенціал в процесі деактивації тіньової економіки 

мають цифрові технології: штучний інтелект, блокчейн, великі дані, смарт-

контракти, біометрична ідентифікація тощо. Саме впровадження цифрових 

технологій у процеси взаємодії різних суб’єктів дозволить: забезпечити 

інформаційну повноту; мінімізувати асиметричність інформації; підвищити 

прозорість механізмів взаємодії; виявити незаконні (тіньові) фінансові схеми 

для подальшого проведення заходів нівелювання їх негативних наслідків; 

посилити контроль за дотриманням та реагуванням суб’єктів на зміни 

організаційно-правової інфраструктури; виявити небажану поведінку  суб’єктів 

для подальшого вибору засобів її деактивації; зменшити рівень бюрократизму і 

корупції, формувати соціально-відповідальні компетенції та антикорупційну 

свідомість суб’єктів економічних відносин. 

Слід зазначити, що досягнення вище зазначених ефектів можливе лише 

при злагодженій та кропіткій роботі з боку всіх економічних суб’єктів. Тому на 

шляху забезпечення виходу економіки з тіні необхідно: 

–  розробити дорожню карту  стратегії подолання тінізації економіки; 

– сформувати податкову систему моніторингу стану тіньової економіки, у 

т.ч. регіональної, розробка показників її системного аналізу та оцінки, 

удосконалення інструментів і механізмів протидії; 

– провести інтеграцію і синхронізацію існуючих автоматизованих  систем 
(Prozorro, система електронних декларацій) із реєстрами та базами даних, 

інноваційними FinTech-стартапами; 

– посилити ступінь відповідальності за порушення податкового 

законодавства відповідно до міжнародної практики; 
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– розробити нові підходи оцінки  економічних злочинів, орієнтованих на 
аналіз вартісних характеристик  отримання нелегальної економічної вигоди; 

– розвивати електронне урядування, смарт-спеціалізацію регіонів, 

модернізувати інфраструктуру міст (Iнтернет-речей, smart city, розумні мережі 

тощо); 

- консолідувати зусилля банківської та бізнес-спільноти, ІТ-фахівців для 

розуміння та впровадження FinTech-стартапів, у т.ч. RegTech для комплаєнс 

контролю, нівелювання проблем регулювання та інтеграції з діючими сервісами 

та бізнес-рішеннями. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що тіньова економіка є складним 

явищем, що безпосередньо впливає на економічний розвиток країни. Її 

поширення та негативний вплив на різні сфери діяльності вимагає постійного 

удосконалення існуючих методів або ж розроблення нових підходів її 

деактивації. Нажаль діючі підходи зменшення рівня тінізації не дають 

необхідного ефекту, тому це вимагає впровадження нових інструменти, що 

мають достатній потенціал для реалізації ефективної боротьби з тіньовими 

процесами. 
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Іще 10 років тому переважна більшість громадян України сплачували 

комунальні послуг в одному з місцевих відділень «Укрпошти», а поповнення 

мобільного рахунку здійснювалося через монофункціональні платіжні 

термінали. Сьогодні, довгі черги та примітивний сервіс замінив Інтернет-

банкінг, як революційний метод управління людським коштами та часом. 
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Агентство мобільного маркетингу LEAD9 за участі Київського Міжнародного 

Інститут Соціології провели дослідження української аудиторії, згідно з яким в 

2018 році близько 45 % всіх дорослих жителів України користуються 

смартфонами з сенсорними екранами. У віковій категорії до 30 років 85 % 

українців мають смартфони [1]. Дане дослідження є важливим елементом в 

системі загального розуміння кількості користувачів Інтернет-банкінгу в 

Україні. На сьогодні Ощад 24/7 залучив близько 3,5 млн осіб [2], Приват24 — 

8 млн осіб [3], Монобанк — 0,88 млн осіб [4]. З кожним роком кількість 

користувачів буде лише зростати, що ставить перед банками головне завдання 

— створення та впровадження нових, цікавих фінансових Інтернет-продуктів з 

якомога ширшим функціоналом і достатньо зрозумілим і легким у використанні 

для кінцевого споживача.  

Мета роботи полягає у дослідженні нового покоління автоматизації 

платіжних і банківських послуг за допомогою чат-ботів, а також перспектив 

їхнього впровадження в українських банках.  

Аналітична компанія Juniper Research опублікувала дослідження, де 

відзначає, що завдяки чат-ботам банківському сектору вдасться зекономити 

7,3 млрд дол. США до 2023 року. Така сума співвідноситься 862 млн. робочих 

годин, що майже дорівнює 0,5 млн робочим місцям. У 2019 році, за прогнозом 

аналітиків банківському сектору вдасться зекономити 209 млн дол. [5].  

Згідно з новим дослідженням «AI in Fintech: Roboadvisors, Lending, 

Insurtech & Regtech 2019-2023» чат-боти зможуть зменшити надзвичайно великі 

операційні витрати у сфері фінансових послуг шляхом автоматизованого 

вирішення запитів клієнтів. Це дозволить банкам досягти приблизно 3,15 % 

рівня успішного вирішення питань фінансового характеру без участі людини 

протягом 2019-2023 років. Інтеграція чат-ботів в мобільні версії банкінгу стане 

домінуючим каналом для взаємодії з клієнтом на базі віртуального чату, на 

який, за прогнозом дослідників, припаде 79 % успішних взаємодій у 2023 році. 

Переважання такої тенденції зумовлене, по-перше, збільшенням популярності 

мобільних додатків для здійснення банківських операцій, а по-друге, високі 

показники роботи перших банківських чат-ботів, таких як Bank of America’s 

Erica, Cleo чи Plum. Автор дослідження — Нік Мейнард пояснює, що 

застосування чат-ботів у банківській сфері дозволить серйозно автоматизувати 

обслуговування клієнтів у дуже широкому спектрі послуг. Більш того, це може 

стати ключовим фактором цифрової трансформації, де банки з подібними 

технологіями, не матимуть собі конкурентів [5]. 

Для кращого розуміння принципів роботи та функцій банківських чат-

ботів, детально розглянемо один із таких.  

У 2018 році Bank of America, одна з провідних фінансових установ світу, 

запустила чат-бот «Erica». Це віртуальний фінансовий помічник на основі 

штучного інтелекту в поєднанні з аналітикою і прогнозуванням, який 

природною мовою відповідає на запитання клієнта і допомагає йому полегшити 

здійснення щоденних банківських операцій. Чат-бот «Erica» було відзначено 

переможцем премії BAI Global Innovation Award у 2018 р. З моменту запуску 

чат-боту, розробники інтегрували понад 200 тис. різноманітних способів 

https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/ai-in-fintech
https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/ai-in-fintech
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поставлення запитань від клієнта, для того щоб він зміг знайти найправильніше 

рішення. Додаток «Erica» доступний всім користувачам смартфонів за 

попереднім замовленням на сайті банку. Клієнт сам обирає спосіб взаємодії з 

додатком: або здійснює голосовий запит, або в чаті вводить повідомлення. 

Залежно від запиту додаток пропонує наступні функції: отримання інформації 

про стан банківського рахунку; оплата рахунків; переказ та отримання коштів; 

моніторинг регулярних платежів; моніторинг витрат та звіти по них; швидке 

блокування банківської карти та розблокування; відстеження вашої FICO Score 

[6]. На сьогодні чат-ботом «Erica» користується близько 6 млн осіб. 

Передбачається, що кількість користувачів буде активно зростати, так як в 

найближчий час розробники, крім англійської мови, планують додати ще 

іспанську.  

Що стосується українського ринку фінансових технологій, то досить 

цікавий продукт демонструє компанія «Chatbank.pro». Розробники створюють 

чат-боти зі штучним інтелектом для автоматизації платежів і банківських 

операцій в Facebook Messenger, Telegram, Viber та на інші платформи. Набір 

функцій досить широкий: 

 онбордінг (відкриття рахунку, оформлення картки, заявка на кредит чи 
депозит); 

 транзакції (Р2Р перекази між картками, В2В перекази між рахунками, історія 
транзакцій, управління лімітами); 

 оплата послуг (комунальні платежі, поповнення мобільного рахунку, 

підтвердження платежів); 

 електронна комерція (виставлення рахунку в месенджері, оплата рахунків в 
один клік в боті за допомогою QR, еквайрингу чи MasterPass); 

 підтримка (підключення оператору до діалогу, відповіді на питання з 
довідника, автоматична підтримка на базі штучного інтелекту) [7]. 

Упровадження вітчизняними банками до своїх систем чат-ботів стане 

новим етапом розвитку усієї банківської сфери в України і для цього є всі 

можливості. 

По-перше, абсолютна більшість власників смартфонів (91 %) в Україні 

користуються мессенджерами. Лідером в Україні очікувано є Viber з часткою 

85 % (близько 21 млн осіб), далі в рейтингу популярності в українських 

користувачів знаходяться Facebook Messenger — 45 % опитаних, Skype — 33 % 

користувачів, WhatsApp — 20 % і Telegram — 11 %. Це дасть користувачам 

змогу самим обирати зручні для них месенджери, на які будуть інтегровані чат-

боти [1]. 

По-друге, український ІТ-сектор активно розвивається, а послугами 

наших ІТ-фірм користуються понад 100 компаній зі списку Fortune 500. При 

цьому 18 аутсорсерів з України входять в топ-100 найкращих аутсорсингових 

компаній світу [8]. 

По-третє, з відносно нещодавньою появою на вітчизняному ринку 

Монобанку та все більш активним інтересом населення до його послуг.  

Тому, враховуючи все означене, вітчизняні банки не стоять осторонь 

світових трендів і протягом останніх років активно почали впроваджувати чат-
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боти, які дозволяють зменшити фінансові витрати і навантаження на call-

центри, зберегти і розширити клієнтську базу. Вітчизняні банки намагаються 

врахувати поведінкові аспекти, адже за даними світової статистики 44 % 

клієнтів віддають перевагу спілкуванню з чат-ботом, якщо він може адекватно 

здійснювати консультування, та 26 % готові змінити банк, якщо в банку 

відсутня 24/7-підтримка через чат-боти [9]. 

Так, АТ «ОТП Банк» разом з компанією CoinyPay впровадив чат-бот у 

Facebook Messenger — нового сервісу з активними функціями поповнення 

мобільного рахунку, погашення споживчого кредиту тощо [10]. 

Консультаційний чат-бот впровадив АТ «Альфа-Банк Україна» в популярних 

мессенджарах Viber, Telegram і Facebook Messenger. 

Безумовний інноваційний лідер в Україні АТ «Приватбанк» з сервісом 

інтернет-банкінгу «Приват24» також постійно удосконалює власні продукти, 

що дозволяє йому втримувати своїх клієнтів. На сьогодні в АТ «Приватбанк» 

запущено шість чат-ботів –  PrivatBank (@PrivatBank_help_bot), ПриватБанкБот 

(@PrivatBankBot), PrivatMrBot (@PrivatOchBot), ПриватАгент(@AgentPB_bot), 

Бонус Плюс (@BonusPlusBot), PrivatBank credit (@PrivatBank_credit_bot). Це 

дозволило банку успішно обробляти 85 % всіх звернень та економити 2,1 млн 

дол. США щорічно. 

Для WEB-банкінгу «Ощад 24/7» ситуація є критичною, яка потребує 

негайних, абсолютно нових технологічних рішень, адже він уступає Приват24 і 

вже відчуває вплив впровадження цікавих оновлень від Монобанку. Тому 

прагнення міцно тримати лідерство в цифровому банкінгу зумовило запуск чат-

боту в Telegram і Facebook Messenger з сервісами самообслуговування для 

держателів платіжних карток. 

Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що інтеграція чат-ботів в 

банківській бізнес — це новий етап цифровізації діяльності фінансових 

посередників. Така технологія на базі штучного інтелекту докорінно 

трансформує звичне для нас розуміння в повсякденному користуванні 

банківських продуктів і послуг. Щодо питання успішного впровадження цієї 

технології на українському ринку, то для цього є всі сприятливі умови, 

включаючи технологічну та інвестиційну бази, а також конкурентну складову 

серед фінансових посередників. 
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Актуальність теми. Істотними ознаками сучасної економіки є активне 

впровадження і використання цифрових технологій зберігання, обробки й 

передачі інформації в усі сфери людської діяльності. Унікальні можливості які 

утворюють цифрові технології, відкривають нові горизонти для розвитку 

економіки України. У теперішній час банківська система являється одним із 

ключових секторів економіки для впровадження цифрових інновацій та 

масштабного їх використання. 

Постановка проблеми. Актуальність зазначеної проблеми та її 

практична значимість обумовили постановку мети даної публікації, а також 

необхідність в досліджені напрямів розвитку безготівкових розрахунків в 

умовах становлення цифрової економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Швидка зміна умов функціонування, 

інтенсивне впровадження електронних технологій, комунікаційних засобів та 

інформатизації, спонукають банківську систему до постійного удосконалення. 

Одним з найпомітніших сучасних трендів є розвиток інформаційної 

інфраструктури та нових форм розрахунків між учасниками ринку.  

https://www.otpbank.com.ua/news/174552/
http://khibs.ubs.edu.ua/department/finansu_bs_stahyvannya/
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Варто зазначити, що цифрова економіка — це глобальна мережа 

економічних та соціальних заходів, реалізованих через такі платформи, як 

Інтернет, а також мобільні та сенсорні мережі[1]. 

Безготівкові розрахунки стають як ніколи актуальними, адже вони дають 

змогу ефективно проводити розрахунки між суб’єктами господарської 

діяльності, забезпечувати надійність та своєчасність платежів. Важливим також 

є те, що вдосконалення системи безготівкових розрахунків через застосування 

нових платіжних інструментів і сучасних технологій здійснення платежів, 

прискорить розвиток банківського сектору, а саме, підвищить 

конкурентоспроможність банків на фінансовому ринку, посилить прозорість у 

контролі платежів, розширить варіативність використання інструментів оплати. 

Сучасний ринок фінансових послуг, характеризується активним 

розвитком видів і форм безготівкових розрахунків. Оскільки застосування 

безготівкових розрахунків найбільше потребує удосконалення інфраструктури 

послуг на фінансовому ринку, можна виділити такі основні проблеми з якими 

вони зустрічаються[2]: 

– Слабкий рівень законодавчої бази, щодо регулювання безготівкових 
розрахунків; 

– Низький рівень фінансової грамотності населення; 
– Мережа POS-терміналів, кількість безготівкових операцій серед 

населення країна суттєво відстає від закордонних держав. 

– Величина «Цифрового розриву» з розвиненими країнами світу. 
В першу чергу вирішення цих проблем повинно починатися з 

врегулювання нормативно-правової бази України. Адже, на даному етапі 

держава потребує значних структурних зрушень у напрямі вдосконалення 

системи безготівкових розрахунків на законодавчому рівні. Вирішення даної 

проблеми надасть змогу державі контролювати систему грошових потоків і 

виводити грошові кошти з тіні, оскільки на сьогоднішній день кількість 

тіньових операцій залишається на високому рівні. 

Разом з тим, останні роки спостерігається тенденція до збільшення 

обсягів та кількості операцій з використанням системи безготівкових 

розрахунків, що пов’язане з розвитком торгівлі та сфери послуг, зокрема зі 

збільшенням кількості терміналів, популяризації послуг через мережу Інтернет, 

можливістю дистанційної оплати за продукцію, впровадженням програм 

лояльності, наприклад, Cashback.  

Широкої популярності останнім часом здобули розрахунки за допомогою 

безконтактних платежів. Такі сучасні технології безконтактних розрахунків як 

MasterCard, PayPass і Visa payWave дають можливість проводити операції, 

просто піднісши пластикову картку до терміналу. Більшість українських 

торгових мереж, в тому числі громадського харчування та автозаправних 

станцій, підтримують технологію PayPass. Лідируючі українські банки 

пропонують своїм клієнтам випуск кредитних і дебетових карток з можливістю 

здійснення таких безконтактних операцій. 

Впровадження нових технологій, якість інтернет-інфраструктури, 

інноваційний розвиток та інвестиційний клімат — це ті напрями, які сприяють 
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становленню цифрової економіки в Україні та  розширити сферу використання 

безготівкових розрахунків.  

Ключовою стратегією розвитку цифрової економіки в Україні має стати 

«цифровізація» країни загалом, формування внутрішнього ринку інформаційно-

комунікативних технологій: у споживачів — мотивацій та потреб у «цифрових 

технологіях», а з боку банківської системи —  розширення варіативності 

використання безготівкових розрахунків. Розвинена цифрова інфраструктура — 

основа розвитку цифрової економіки [3]. 

Висновок. Отже, для успішного розвитку безготівкових розрахунків в 

умовах цифровізації економіки в Україні потрібна ефективна державна 

політика щодо подолання «цифрового розриву» з розвиненими державами, 

вдосконалення банківського сектору економіки та розробки нових форм і 

методів розрахунку як між юридичними та фізичними особами, а також 

важливим є покращення фінансової грамотності населення з боку використання 

різних методів безготівкових розрахунків. 
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Незважаючи на стрімкий розвиток ринку криптовалют, невирішеною 

залишається проблема визначення правового статусу останніх. На сьогодні 

спостерігаємо різноманітність позицій в рамках юрисдикцій країн світу, що 

можна вважати цілком закономірним і виправданим, адже кожна країна 

спирається на власну практику поширення криптовалют та рівень активності 

операцій з ними, що, в свою чергу, формує ставлення до них офіційної влади — 

ліберальне як до фактору еволюційного розвитку фінансового сектору та його 

інституційної структури, або різко негативне як до загрози національній 

безпеки. Водночас, насторога по відношенню до криптовалют не зупиняє від 

розробки цифрових національних валют, зокрема ЄС, США, Китай, Туреччина, 

Україна та інші країни. 
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Криптовалюта є одним із видів цифрових активів поряд із токенами, 

стейблкоінами (криптовалюти з фіксованою ціною), криптотоварами. 

Криптовалюта будується на технології блокчейн і методах криптографії, має 

децентралізований характер випуску, обігу та обліку. 

Аналіз наукової дискусії стосовно сутності поняття «криптовалюта» 

показав доцільність визначення дескрипторів, відносно яких можна більш чітко 

виявити їх характеристичні особливості. Тобто, варто розглядати такі 

дескриптори,  стверджуючи або спростовуючи твердження, що криптовалюти 

— це: 1) гроші, валютні цінності, цінні папери; 2) електронні гроші, фінансові 

активи; 3) речі, майно, майнові права; 4) нематеріальні блага / активи. Деякі 

характеристичні особливості криптовалют як нової форми грошей в умовах 

формування інформаційного суспільства розглянуто в [1]. 

Предметом нашого дослідження є проблемні аспекти оподаткування 

криптовалют. Узагальнення підходів до оподаткування криптовалют в країнах 

світу надано в табл. 1. Так, наприклад, найкращим місцем для розвитку 

криптобізнесу визнано Мальту. Державне регулювання криптобізнесу 

покладено на Управління фінансових послуг (MFSA) та Управління цифровими 

інноваціями (MDIA), які в своїй діяльності керуються такими законами: «Про 

цифрову інноваційну діяльність», який визначає обов’язковість ліцензування 

криптобізнесу; «Про інноваційні технології і послуги», який зобов’язує до 

реєстрації постачальників технологічних послуг (системних адміністраторів і 

аудиторів) і проведення сертифікації технологічних угод; «Про віртуальні 

фінансові активи», який регулює проведення ICO і залучення інвестицій в такі 

проекти, визначає нормативні режими і правила регулювання в сфері 

віртуальних фінансових активів, які поділяються на такі категорії, як віртуальні 

токени (не підлягають регулюванню), віртуальні монети або гроші для надання 

фінансових послуг, електронні гроші, цифрові фінансові активи (криптовалюта) 

[2].  

Таблиця 1 

Особливості підходів до оподаткування криптовалют у країнах світу 
 
 

Країна 
статус 

криптовалюти 

база 

оподаткування 

ставка 

оподаткування 

оподаткування 

ПДВ 

Японія еквівалент 

майнової 

цінності 

прибутки від 

продажу та 

обміну 

15 % – 55 % тільки при 

використанні як 

платіжного засобу 

 (8 %) 

Сингапур товар або 

послуга 

прибуток від 

торгівлі, 

майнінгу та 

продажу за 

грошові кошти 

корпоративний 

податок на 

прибуток – 17 % 

постачання 

криптовалют як 

послуги, при 

придбанні товарів за 

криптовалюту, якщо 

власник є платником 

ПДВ (7 %) 
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продовження табл. 1 

Країна 
статус 

криптовалюти 

база 

оподаткування 

ставка 

оподаткування 

оподаткування 

ПДВ 

Ізраїль актив, одиниця 

обміну при 

бартері 

доходи від 

капіталу 

на приріст 

капіталу фіз. 

особи 25 % для, 

47 % – 

підприємства 

юр. особи 17 % при 

реалізації 

криптовалюти, 

 фіз. особи звільнені, 

крім майнерів 

США майно прибуток 15 % – 35 %, 

додатково 

місцеві податки 

до 10 % 

- 

Мальта актив прибуток 35 % 18 % 

Швейцарія майно, актив прибуток, 

приріст капіталу 

федеральний 

податок –  

7,83 %, 

кантональний – 

від 1 % до 26 % 

- 

Джерело: сформовано автором на підставі опрацювання [3] 

 

Наприклад, в Сингапурі оподаткування операцій з криптовалютами має 

такі особливості: 1) незалежно від джерела походження з усіх доходів 

одержується корпоративний податок на прибуток у розмірі 7 %. Такий податок 

поширюється на компанії, які здійснюють торгівлю криптовалютами та 

майнінг, отримуючи від цього дохід. При цьому, якщо перший дохід компанії 

становить 7300 дол. США, а другий 210 тис дол США, то корпоративний 

податок на прибуток може бути зменшено на 75 % та 50 % від суми доходу, що 

оподатковується, відповідно; 2) Доходи, які отримано як прибуток від продажу 

криптовалют, що були придбані компанією для довгострокових інвестиційних 

цілей, податком не обкладаються, адже в країні відсутній податок на приріст 

капіталу; 3) Якщо операції з криптовалютою відносяться до категорії послуг, то 

обов’язковим є сплата податку на товари і послуги. Водночас, якщо 

криптовалюта була отримана, як платня за товари/послуги, то це вважається 

бартером і не підлягає оподаткуванню.   

Комітет по МСФЗ визначає криптовалюти активом, то з цієї позиції 

пропонуються такі варіанти їх обліку, якщо це: 1) готівка — МСФЗ 7 (IAS7) 

«Звіти про рух грошових коштів», МСФЗ 9 (IFRS 9) «Фінансові інструменти»; 

2) негрошові фінансові активи — МСФЗ 32 (IAS32) «Фінансові інструменти: 

представлення інформації», МСФЗ 9 (IFRS 9) «Фінансові інструменти»; 

3) інвестиційна нерухомість — МСФЗ 40 (IAS40) «Інвестиційна нерухомість»; 

4) нематеріальні активи — МСФЗ 38 (IAS38) «Нематеріальні активи»;  5) 

запаси — МСФЗ 2 (IAS2) «Запаси» [4]. 

На сьогодні використання криптовалюти в Україні не регламентується 

жодним законом або нормативно-правовим актом. Так, подані протягом 2017-

2018 рр. на розгляд Верховної ради України Проекти Законів «Про обіг 

криптовалюти в Україні»,  «Про стимулювання ринку криптовалют та їх 

похідних в Україні», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
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оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» були відкликані в 

2019 р., незважаючи на те, що спільнота експертів наполягає на необхідності 

правового регулювання, має місце декларування криптовалюти державними 

службовцями та народними депутатами, існує практика розгляду судових справ 

стосовно майнінгу та оподаткування ПДВ операцій з криптовалютами. 

Найбільш дискусійними питаннями, поряд з визначенням понятійного базису, є 

предмет і ставка оподаткування, а також можливі ефекти дії, зокрема стосовно 

тіньового рівня криптакапіталу.  

Отже, не зрозумілим залишається позиція і мотиви, якими керуються 

фінансові регулятори, залишаючи протягом кількох років правовий статус 

криптовалюти невизначеним, відверто ігноруючи зарубіжну практику, які, 

водночас, розуміють незворотність поширення FinTech, створюють 

«регуляторну пісочницю» та реалізують національний проект «Е-гривня». Тож 

визначення правового статусу криптовалюти та розробка ефективної моделі 

оподаткування з максимально можливою імплементацію зарубіжного досвіду 

та стандартів МСФЗ не втрачають своєї актуальності для України. 
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У сучасних умовах управління персоналом залишається одним із 

ключових напрямків менеджменту діяльності підприємства, адже від 

ефективності рекрутингу персоналу, залучення мотивованих працівників, які 

здатні генерувати нові знання, приймати креативні та інноваційні рішення, 

досягати цільової результативності праці прямопорційно залежить 
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ефективність самої організації. Оцінка ефективності роботи персоналу компанії 

базується на таких групах індикаторів як ефективність рекрутингу, якості 

роботи кадрової служби, динаміці розвитку персоналу та навчання [1].  Проте, 

дані процеси потребують оптимізації, зменшення витрат часу на їх реалізацію, 

розширення кількості оцінюваних показників та кінцевої візуалізації отриманих 

результатів в режимі реального часу. 

Управління персоналом — це багатогранний та складний процес, який 

має свої специфічні властивості та закономірності, а також має системний 

характер та завершеність на основі комплексного вирішення кадрових проблем. 

Він включає не тільки забезпечення організації необхідною кількістю 

співробітників потрібної компетенції, а також комплекс механізмів та 

інструментів організації роботи та мотивації персоналу з метою підвищення 

ефективності підприємства. У процесі реалізації стратегії управління 

персоналом, менеджмент компанії застосовує різні цифрові інструменти, які 

дозволяють оптимізувати та підвищити ефективність роботи. До них відносять 

job-сайти, соціальні мережі, хмарні технології, великі дані (Big Data), системи 

моніторингу компанії в соціальних медіа, ERP-системи управління ресурсами 

організації, а також ATS-системи по управлінню кандидатами [2]. 

Згідно з дослідженням дослідницького центру hh.ua, було опитано 

312 компаній різних регіонів України. Майже 89 % респондентів так чи інакше 

автоматизували власні HR-процеси всередині організації, а саме кадровий облік 

та адміністрування персоналу (42 %), система внутрішніх комунікацій (32 %), 

система підбору персоналу (25 %), HR-аналітика (14 %), оцінка, адаптація, 

навчання та розвиток персоналу (13 %), компенсації та пільги (13 %), система 

дистанційного навчання (13 %), HR-брендинг (5 %). Варто зазначити, що 11 % 

із опитаних респондентів не автоматизували жодного процесу в напрямку 

управління персоналом в своїх організаціях [3].  

До переваг автоматизації систем управління персоналом всередині 

організації відносять: точність та доступність даних (42 % опитаних), 

можливість пов’язати між собою різні бізнес-процеси (39 %), можливість 

контролювати роботу віддалених працівників або залучених на аутсорсинговій 

основі (35 %), а також можливість синхронізувати роботу з іншими 

підрозділами корпорації (28 %). До негативних сторін автоматизації відносять 

високу вартість програмного забезпечення, складність та необхідність 

залучення додаткових працівників для обслуговування таких систем. Окрім 

того, в процесі діяльності підприємства накопичують значні обсяги даних, а 

саме показники тривалості роботи окремих працівників та внутрішні переходи 

між підрозділами (29 % опитаних), ефективність працівників через KPI (26 %), 

залученість персоналу в різні проекти (20 %), термін перебування на посаді 

(13 %), ефективність інвестицій HR-проектів (4 %), плинність кадрів та 

реалізацію бюджета (1 %) [3]. 

До ключових критеріїв оцінки необхідності автоматизації HR можна 

віднести [4]: 

- компанії на стадії росту (за короткий період часу кількість 

персоналу збільшилася в кілька разів); 
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- міжнародні компанії або з широкою мережевою системою 

всередині країни (стосується процесів підбору персоналу, які контролюються 

головним офісом, а між філіями відсутня своєчасна комунікація); 

- кількість заявок на вакансії перевищує 5-7 на місяць (виникає 

необхідність обробки значної кількості отриманих резюме кандидатів на 

посади); 

- необхідність систематичної оцінки ROI (ефективності інвестицій); 

- необхідність постійного контролю процесів підбору та адаптації 

персоналу. 

На сьогоднішній день, ринок ІТ пропонує різноманітні продукти ПЗ для 

підтримки процесів в управлінні персоналом підприємства, зокрема, продуктів 

на базі технологій штучного інтелекту (Artificial inteligence — AI), 

автоматизації та роботизації бізнес-процесів (Robotics Process Automation — 

RPA). Якщо застосунки RPA дозволяють автоматизувати об’єм роботи HR-

менеджера, виконуючи повторювані операції в набагато менший об’єм часу, 

замінивши реального працівника на програмного бота, то інструменти 

штучного інтелекту мають набагато ширший функціонал, пов’язаний із 

аналізом отриманих резюме, скоринговим дослідженням кандидатів на посаду 

через соціальні мережі, аналізувати компетенції працівників на основі власних 

алгоритмів оцінки, а також прогнозувати результати діяльності компанії на 

основі обробки даних щодо ефективності роботи персоналу. 

Зауважимо, що значного поширення набувають системи управління 

талантами, спрямовані на підвищення мотивації персоналу за рахунок більш 

привабливого та креативно організованого робочого процесу. Комплексні 

цифрові рішення представляють собою програмні додатки, які включають 

більш як 20 модулів для оптимізації роботи зі співробітниками на всі етапах — 

від планування до звільнення, а також більше 20 тис. вбудованих інструментів 

для управління різними аспектами в HR. Такі системи дозволяють усунути 

прогалини щодо компетенцій співробітників та браку досвідчених фахівців, 

консолідувати стратегічні та операційні цілі, а також підвищити 

результативність роботи, забезпечити керівників інформацією, необхідною для 

прийняття швидких та зважених управлінських рішень [5]. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що 

імплементація цифрових інструментів в системі управління персоналом 

підприємства дозволяє спростити та підвищити ефективність роботи рекрутерів 

та HR-менеджерів. У сучасних умовах компанії працюють в динамічному 

режимі, пов’язаному з постійною плинністю кадрів, потребою в підвищенні 

кваліфікації персоналу, роботою з великими масивами даних, тому існує 

необхідність залучення новітніх цифрових технологій, таких як штучний 

інтелект, системи роботизації робочого місця та управління талантами 

компанії. 
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Протягом останніх десятиліть ми можемо спостерігати, як інформаційні 

технології, маючи значну динаміку розвитку, усе більше впроваджуються в 

наше повсякденне життя. Вони не просто присутні в нашому житті, 

допомагаючи організовувати дозвілля, а й активно використовуються в бізнес-

середовищі, даючи змогу автоматизувати вирішення стандартних завдань, а 

також прискорити надання послуг споживачам. 

Процес розвитку інформаційних технологій, безсумнівно, здійснює свій 

вплив і на фінансову систему. Відбувається цифровізація загальноприйнятих 

фінансових відносин, зокрема в напрямку появи нових цифрових грошей – 

криптовалют. 

Ринок генерації криптовалют протягом 2018 р. був поділений таким 

чином: Китай — 60 %, США та Канада — 16 %, Грузія — 6 %, Європа — 5 %, 

Ісландія — 4 %, Індія — 3 %, Росія — 2 %, Австралія — 2 %, Південна Америка 

— 2 %. Цифровий обмін криптовалютами здійснюється на таких світових 

біржах, як «Bitfinex», «Poloniex», «Kraken», «Shapeshift», «Changelly», CHBTC, 

«Bitsquare», «Bittrex», «BitMEX», BTER, «Yobit», «CoinExchange», «LiteBit», 

«Btc Markets» тощо [1]. Тому, зараз уже мало кого здивуєш словами "біткойн" 

чи «крипто валюта». У зв’язку з цим у бізнес-середовищі все частіше 

виникають питання використання криптовалюти в своїй діяльності, зокрема і 

стосовно можливості формування статутного капіталу з її допомогою. 

Однією з найпопулярніших криптовалют в Україні, та й у цілому в 

усьому світі, безсумнівно, є Bitcoin. Криптовалюта (Bitcoin) — це вид цифрової 

валюти, емісія й облік якої засновані на асиметричному шифруванні та 

застосуванні різних криптографічних методів захисту. Функціонування системи 

https://kiev.hh.ua/article/19271
https://prohr.rabota.ua/yak-polegshiti-zhittya-hr-am-tsifrova-transformatsiya-poshuku-personalu/
https://prohr.rabota.ua/yak-polegshiti-zhittya-hr-am-tsifrova-transformatsiya-poshuku-personalu/
https://sap-sf.com.ua/themes/basic/doc/sf_brochure_ukr_3-1.pdf
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відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі на основі 

технології Blockchain [2, с. 28] 

Повертаючись до питання можливості внесення криптовалюти Bitcoin до 

статутного капіталу, слід зазначити, що вимоги нормативно-правових актів 

України, які регулюють діяльність господарських товариств, не передбачають 

заборони на здійснення такої операції.  Стаття 13 ЗУ «Про господарські 

товариства» говорить про те, що вкладами учасників господарського 

товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші 

відчужувані права, що мають грошову оцінку [3]. 

Враховуючи той факт, що Bitcoin не виведений із цивільного обороту в 

Україні і за своєю технологічною суттю є сукупністю інформації, що має 

монетарне вираження, а згідно з нормами Цивільного кодексу України до 

об’єктів цивільних прав належать інформація й інші матеріальні та 

нематеріальні цінності і блага, то можна зробити висновок про можливість 

внесення до статутного капіталу юридичної особи криптовалюти Bitcoin і 

відображення її на балансі компанії як нематеріального активу. 

Слід сказати, що вперше у світі до статутного капіталу криптовалюту 

Bitcoin було внесено 24 березня 2015 року італійським підприємцем Томасом 

Бертані. Він керувався статтею 2464 італійського Цивільного кодексу, згідно з 

яким будь-які активи, що мають економічну оцінку, можуть уважатися 

капіталом. Саме в цей день його компанію Oracle Srl було включено до реєстру 

із внеском до статутного фонду в розмірі 45 біткойнів. В Україні вперше 

статутний капітал юридичної особи за допомогою криптовалюти Bitcoin було 

сформовано у 2016 році. Першопрохідцем у цьому питанні стала юридична 

компанія Axon Partners [4]. 

Таким чином, можна констатувати, що можливість внесення до 

статутного капіталу криптовалюти Bitcoin існує. Але також слід ураховувати, 

що на сьогодні в Україні склалася негативна правова практика навколо 

криптовалют. Достатньо згадати лист Національного банку України від 

10.11.2014, у якому він зазначив, що вважає криптовалюту Bitcoin грошовим 

сурогатом, використання якого як засобом платежу, як ми знаємо, заборонене в 

Україні [5, с. 33]. 

Судова практика, що сформувалася в процесі розгляду спорів, пов’язаних 

із використанням Bitcoin, також не на боці власників такої криптовалюти. Суди 

в нашій країні вважають криптовалюту віртуальним майном, яке не має 

матеріальних ознак, що унеможливлює захист майнових прав на Bitcoin. У 

зв’язку з цим доцільність внесення криптовалюти Bitcoin до статутного 

капіталу підприємств, ураховуючи умови українських реалій, залишається під 

сумнівом. Деякі небезпідставно зауважують, що в разі зацікавленості бізнесом з 

боку правоохоронних органів його власники зможуть зберегти свої активи, 

виражені в криптовалюті Bitcoin. Але враховуючи, що до сих пір правовий 

статус криптовалюти Bitcoin не визначено, подальші наслідки її використання в 

статутному капіталі залежатимуть виключно від позиції, яку прийме наш 

законодавець стосовно такої форми валюти.  
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Загалом слід зазначити, що в Україні, яка входить до топ-5 за кількістю 

користувачів Bitcoin-гаманців, ситуація з відсутністю нормативного 

регулювання поводження з такою формою, як криптовалюта, є неприйнятною 

У таких країнах, як США, Німеччина, Японія, Франція, Фінляндія, не лише 

дозволено обіг криптовалюти, а й законодавчо визначено правовий режим, 

роз’яснено поняття Bitcoin та інших криптовалют, а також сформовано 

відповідну судову практику. 

Втім, необхідність визначення правового статусу криптовалюти в Україні 

назріла, і це, здається, починають розуміти й у Національному банку України. 

Наприкінці серпня минулого року голова Нацбанку зауважив, що за 

результатами загального засідання ради фінансової стабільності під час аналізу 

таких визначень, як валюта, валютні цінності, грошовий сурогат, електронні 

гроші, не знайдено в цьому переліку категорії, до якої можна було б прирівняти 

Bitcoin. Така позиція регулятора, порівняно до попередніх роз’яснень від 2014 

року, говорить про деяке послаблення негативного настрою стосовно 

криптовалют, наявного раніше в НБУ. 

У будь-якому разі, вирішення ситуації, що склалася, — це виключно 

справа часу. Невідомим залишається лише шлях, яким піде український 

законодавець у питанні легалізації обігу криптовалют. А поки що їх 

використання в статутному капіталі компанії залишається лише «фішкою», яка 

виділяє таку компанію на тлі інших. 
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У системі цифрової економіки утворюються різноманітні цифрові 

платформи. Формування цифрових платформ відбувається завдяки появі нових 
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бізнес-моделей, мережевих ланцюгів та каналів, набуття активів цифрової 

форми, транскордонних процесів, мережевих ефектів, макетів спільного 

використання.  

Найчастіше цифровою платформою вважають систему, в склад якої 

входять підприємство, бізнес-модель, мережевий комплекс, програмне 

забезпечення, віртуальний торгівельний підмосток, ланцюги контролю. Будова 

цифрових платформ є доволі складною, вона об’єднує декілька стрижневих 

складових та безліч різнобічних зв’язків між ними, а ще ряд взаємопов’язаних 

факторів їх діяльності.   

Зазвичай використовують цифрові платформи з метою плідного 

споживання фінансових, людських, матеріальних та нематеріальних ресурсів, а 

також сто відсоткового задоволення масштабного попиту на продукцію. 

Розвиток цифрових платформ призводить до позитивних зрушень в 

економіці країни та окремих домогосподарств, оскільки стимулюють розробку 

та впровадження інновацій, скорочують витрати на пошук інформації та джерел 

залучення ресурсів, підвищують продуктивність праці, гарантують ефективне 

використання активів, стимулюють прийняття результативних управлінських 

рішень. Також, застосування  цифрових платформ має ряд переваг, зокрема: 

можливість доступу до ринку суб’єктів малого та середнього бізнесу, 

розширення експортної можливості; скорочення непрямих витрат; 

результативне використання технологій, стандартизація.  

До стримуючих факторів розвитку та імплементації цифрових платформ в 

Україні є: монополізація цифрових платформ, законодавча недосконалість 

регулювання діяльності цифрових платформ, відсутність оподаткування 

операцій здійснених на цифрових платформах, захист прав та майна інвесторів, 

цифрова безграмотність населення, брак навчальної інформації для різних 

вікових груп населення країни, захист інтелектуальної власності та 

персональних даних користувачів різноманітних платформ. 

Діяльність кожного підприємства потребує значних фінансових ресурсів 

для здійснення операційної або інвестиційної діяльності. Нині, з метою 

активізації інвестиційної діяльності та пошуку інноваційних джерел залучення 

коштів активно використовуються цифрові технології та цифрові платформи. 

Так, на ринку цифрових технологій з’явилася новітня платформа 

залучення інвестицій через інтернет мережу, що має назву краудфандинг 

(Crowdfunding)  у перекладі: гроші натовпу або фінансування громадою [2]. 

Краудфандинг являє собою механізм залучення інвестиційних коштів 

через інтернет мережу та без участі банків, венчурних фондів, інститутів 

спільного інвестування, бірж. 

На сьогодні, краудфандинг пропонує більше 600 крадфандингових 

платформ для інвестування новітніх технологій та стартапів. Найбільш 

відомими краудфандинговими платформами у світі є:  

Kickstarter — найбільш відома і одна з перших у світі краудфандингових 

платформ, яка з’явилася на світ у 2008 році [1]. 
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Indiegogo — платформа ідентична Kickstarter, на платформі 

розміщуються фінансові та благодійні проекти, також відсутні  обмеження 

щодо географічного розташування та обсягу зібраних коштів.  

Crowdfunder — це платформа для залучення інвестицій, а також продажу 

акцій новостворених інноваційних підприємств. 

Також відомими платформами краудфандингу є PledgeMusic, Unbound, 

Distrify Undable, Crowdcube та Seedrs.  

В Україні також створені краудфандингові платформи, зокрема 

«Спильнокошт» (2012), «Na-starte» (2014) та «Куб» (2016). Обсяг зібраних 

коштів на платформі «Na-starte» становить 12116 тис.грн, науспішніший проект 

профінансовано на 3700 тис. грн. [3]. 

Цифрові платформи мають більші переваги у порівнянні з класичними 

методами та формами залучення фінансових ресурсів, таких як, банківське 

кредитування, випуск облігацій, залучення позик. Перевагою є зниження витрат 

по залученню коштів приблизно на 40 %, зменшення документобігу, 

можливість залучення інвесторів з інших країн.  

Слід зазначити, що використання цифрових платформ в діяльності 

підприємства надасть можливість залучення безборгових ресурсів, забезпечить 

фінансову стійкість підприємства та спричинить поштовх до розвитку та 

створенню інноваційних продуктів й технологій на підприємстві.  
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Процеси інформатизації, цифровізації та віртуалізації в сьогоденній 

світовій економіці за рівнем зацікавленості впевнено усувають з вершини 

п’єдесталу економічну інтеграцію та глобалізацію. Причому це стосується як 

науковців, так і практиків у сфері бізнесу та фінансів. Так, якщо в 2013 р. серед 

щоденних пошукових запитів у Google 73 стосувалися «глобалізації», а 

«FinTech» шукали лише двічі, то вже у 2018 р. співвідношення складало 71 

проти 69 (причому в ділових новинах «FinTech» згадували в 2,5 рази частіше за 

«глобалізацію», а в наукових публікаціях за цей же рік — більш, ніж уп’ятеро). 

http://economyandsociety.in.ua/
https://moneyveo.ua/uk/article/kraudinvesting/
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Останніми роками популярність у фінансових колах науковців і практиків 

набув також концепт цифровізації, який найчастіше згадується саме в зв’язку з 

FinTech, RegTech, SupTech, крипто-валютами та подібними явищами. Не 

заперечуючи тісний зв’язок між названими поняттями, разом з тим, варто 

підкреслити важливість їх чіткого розмежування підчас проведення таких 

актуальних сьогодні досліджень у сфері інновацій банківського та фінансового 

характеру. На маргінесі зазначимо також, що використання калькованого 

терміну «діджиталізація», на наш погляд, є недоцільним за наявності 

українського відповідника. 

Розглядаючи проблему спільних і відмінних рис цифровізації та FinTech, 

варто спершу визначити сутність цих двох понять. Відтак, цифровізація у 

вузькому розумінні трактується, зазвичай, як процес надання будь-якому 

об’єктові цифрової форми — тобто, такої, що заснована на дискретних (а не 

аналогових) сигналах. У такому вигляді цю категорію можна ототожнити з 

цифровою трансформацією або ж оцифровкою (англ. digitization). Якщо є 

казати про цифровізацію як цифрову еволюцію, то перетворення процесів, 

об’єктів або даних на цифрові є лише необхідною, але не достатньою її умовою. 

Широкий погляд на цифровізацію (англ. digitalization) можна запозичити, 

зокрема, в авторів Oxford English Dictionary, де її розглядають як адаптацію та 

розширення використання цифрових або комп’ютерних технологій 

організаціями, секторами економіки, країнами тощо. Складно заперечувати, 

втім, що цифрова еволюція є багатовимірним процесом конвергенції реального 

та віртуального світу. Його розвиток, за словами Я. Пєрєгуд, обумовлює безліч 

різних чинників, серед яких, зокрема: 

– Інтернет речей (англ. Internet of Things — IoT) й Інтернет всього 

(англ. Internet of Everything — IoE); 

– всеохоплюючий зв’язок (англ. hyperconnectivity); 

– аплікації та послуги, засновані на «хмарних технологіях»; 
– аналітика великих обсягів даних (англ. Big Data Analytics — BDA), а 

також власне великі дані як послуга (англ. Big-Data-as-a-Service — BDaaS); 

– автоматизація та роботизація; 
– багатоканальні (англ. multi-channel) та всеканальні (англ. omni-channel) 

моделі реалізації товарів і послуг [1, с. 11]. 

Іншими словами, цифровізація є всеохоплюючим і системним процесом. 

Схвалена КМУ «Цифрова адженда України — 2020», не надаючи 

безпосереднього визначення цього поняття, окреслює його риси через 

принципи цифрової еволюції вітчизняної економіки, які заперечують 

ефективність фрагментарного застосування тієї чи іншої технології з 

«цифрового» арсеналу для загального розвитку. Тому складно погодитися з 

трактовкою цифровізації виключно як виробництва, продажу та постачання 

продуктів через комп’ютерні мережі [2, с. 212]. 

Основним результатом раціональної цифрової еволюції є інтеграція 

цифрових технологій і бізнес-процесів, що призводить до створення нової 

моделі функціонування організації, в основі якої лежать цифрові технології. 

Проявом цифрового поступу може бути низка ІКТ-рішень — від створення 
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додатку на заміну окремої ланки бізнес-моделі до надання цифрової підтримки 

на кожному етапі функціонування підприємства чи установи. Серед найбільш 

зрілих на сьогодні галузей цифровізації найбільш поширеними є 

телекомунікації, медіа та розваги, банківські та фінансові послуги. 

Комплекс сучасних програмно-технічних і інтернет-інструментів, що 

здатні реалізувати повсякденні операції з надання фінансових послуг 

приватним і корпоративним споживачам найчастіше називають фінансовими 

технологіями або FinTech. Контраверсійно, але дискусійним є саме змішування 

цих двох понять, хоча останнє ніби є акронімом першого. Справа в тому, що 

фінансові технології як такі не мають у собі перманентної інноваційності, а тим 

паче цифрового базису. Іншими словами, як не всі технічні й технологічні 

компоненти банківської справи є інноваціями, так і не всі фінансові технології 

належать до FinTech. 

Непорозуміння тут породжене змішуванням двох іншомовних термінів: 

«financial technologies» (фінансові технології або власне FinTech) і «FinTech 

industry» (галузь, сегмент, сектор FinTech, тобто сукупність фінансових 

стартапів та інкубаторів). Дослідники еволюції фінансових технологій 

виділяють 3 етапи його еволюції, точкою відліку називаючи першу вдалу 

прокладку трансатлантичного телеграфного кабелю (1866) [3, с. 4]. Саме тому 

цифровий характер інструментів став притаманною рисою FinTech лише з 

2008 р., на т. зв. етапі «FinTech 3.0» [3, с. 15]. 

Висновок про відсутність прямого зв’язку між цифровізацією та 

природою FinTech підтверджує і його нормативне визначення Базельським 

комітетом з банківського нагляду як породжені технологіями фінансові новації, 

що можуть привести до створення нових бізнес-моделей, аплікацій, процесів 

або продуктів для фінансових ринків, інститутів чи постачальників фінансових 

послуг [4]. Таким чином, передумовою розвитку фінансових технологій є 

науково-технічний прогрес, досягнення якого пристосовувалися до вирішення 

того чи іншого завдання в фінансовій сфері. Враховуючи це, доцільно 

визначати FinTech в широкому сенсі як засоби та інструменти надання 

банківських та інших фінансових послуг з використанням сучасних (для 

поточного етапу НТП) технологій. Приставши на таку точку зору, стає 

можливим виокремити спільні та відмінні риси між досліджуваними явищами. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика категорій «цифровізація» та «FinTech» 

Характеристики Цифровізація 
FinTech 

(фінансові технології) 

1. Зміст поняття 
Використання цифрових 

технологій у бізнес-моделі 

Надання фінансових послуг з 

використанням досягнень НТП 

2. Предмет Зовнішні та внутрішні бізнес-процеси 

3. Об’єкти 
Процеси, матеріальні об’єкти, 

інформація 

Фінансові операції, банківські 

пристрої, платіжні інструменти 

4. Суб’єкти 
Установи широкої галузевої 

приналежності 

Банки та небанківські 

фінансові установи 

5. Мета застосування Підвищення ефективності, надійності та рентабельності діяльності 
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продовження табл. 1 

Характеристики Цифровізація 
FinTech 

(фінансові технології) 

6. Спосіб реалізації 

Конвертація процесів, об’єктів і 

даних у цифрову форму 

Прикладне використання 

останніх винаходів (техніки та 

технологій) у наданні фін. 

послуг 

7. Час і причина 

ґенези 

1948 р. — винайдення точкового 

транзистора, уможливлення 

генерації дискретних сигналів 

1866 р. — перша успішна 

прокладка трансатлантичного 

телеграфного кабелю 

Джерело: власна розробка авторів. 

 

Отже, з представлених у табл. 1 даних випливає, що спільними рисами 

цифровізації та фінансових технологій є лише їх предмет і мета застосування, в 

той час як зміст, об’єктно-суб’єктний склад, а також спосіб реалізації й 

передумови виникнення суттєво відрізняються. 

Таким чином, взаємозв’язок між цифровізацією та FinTech на сучасному 

етапі розвитку економіки є достатньо тісним і пояснюється головно тотожністю 

предмету їх впливу — бізнес-процесів. Оскільки фінансові технології виникли 

на 80 років раніше, цифровізація є лише етапом у їх еволюції та розвитку. 
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Сегодня, как никогда прежде, актуальна проблема практической 

кредитной поддержки малого бизнеса, перспектива его развития, выбора 

приоритетов политики предприятий, формирования ясных и достойных целей, 

ориентированных на возрождение предпринимательства. Перед малыми 

предприятиями осталась, практически, одна задача – рационально использовать 

кредитные ресурсы, чтобы с их помощью создать основу для возврата кредита 

и расширения их деятельности. Все остальные вопросы в основном решаются с 

помощью государства. Во-первых, банки нацелены на кредитование малых 

предприятий, поскольку они знают о заинтересованности правительства в их 

развитии. Государственная Программа Стратегии развития Узбекистана [1] 

предусматривает целевую финансовую поддержку малых предприятий, и банки 

участвуют в реализации этой программы. Кроме того, банки активно 

предлагают потенциальным и действующим предпринимателям различные 

варианты кредитования. Во-вторых, наличие конкуренции между банками, 

система налогообложения малых предприятий обеспечивают доступную цену 

кредита и большие возможности для выполнения условий возврата кредита. 

Что касается рационального использования малыми предприятиями 

кредитов, то они реализуются непосредственно при участии банков-

кредиторов, различных государственных и общественных организаций, 

созданных для поддержки малых предприятий, в частности, венчурных фондов. 

В этой связи анализ зарубежного опыта кредитования малых предприятий 

позволяет определить возможности их адаптации в Республике Узбекистан, где 

с конца 2010 г. коммерческие банки стали больше внимания обращать на малые 

предприятия при предоставлении своих льготных кредитов. Все это дает 

возможность применять новые механизмы предоставления кредитов. 

Восполнение и увеличение основных средств малых предприятий 

осуществляется путем строительства новых, расширения и реконструкции 

действующих хозяйствующих субъектов, модернизация оборудования требует 

инвестиционной поддержки. Из упомянутых форм воспроизводства основных 

средств наибольшее значение отводится новому строительству, посредством 

которого обеспечивается накопление и обновление основных средств. Однако 

малые предприятия пока не располагают средствами для строительства новых 
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объектов. Путем реконструкции действующих предприятий осуществляется 

переустройство и переоборудование малых предприятий под влиянием 

технического прогресса. При модернизации оборудования происходит 

обновление и усовершенствование действующего оборудования путем замены 

износившихся частей оборудования новыми, установки совершенных агрегатов 

и приспособлений [2]. Отсюда следует и эффективность от внедрения нового 

оборудования в целях укрепления материально-технической базы субъектов 

малого бизнеса. 

 Поэтому предприниматель должен использовать различные варианты 

получения кредита. Напр., предоставить им  право оформить безотзывной 

кредит, который не будет востребован банком раньше, чем малые предприятия 

осуществят выплаты другим кредиторам. На наш взгляд, применение 

подобного варианта — это весьма выгодные условия, поскольку исключается 

возможность усугубления экстремальной ситуации при несвоевременном 

возврате других кредитов. 

Такие займы можно получить из различных источников, в частности, из 

венчурного фонда или из фонда поддержки предпринимательства на более 

выгодных условиях. В этом случае кредит на 3-5 лет обойдется в 2-3 раза 

дешевле по сравнению с другими вариантами; можно обойтись без залога или 

гарантий; в первые 3 года можно выплачивать только проценты, а при 

возможности – погашать весь кредит. Последнее может иметь большое 

практическое значение, поскольку банки могут требовать дополнительных 

выплат при преждевременном возврате кредита. 

Введение подобной практики участия местных органов власти в 

кредитовании малых предприятий могло бы предотвратить многие трудности в 

их финансировании. При этом следует учитывать, что такие кредиты не 

должны носить благотворительный характер. Однако, чтобы получить 

безотзывной кредит, предприниматель должен выполнить условия 

безотзывного кредита. 

Безотзывной кредит предоставляется как составная часть общих 

инвестиций заемщика. Другие две части составляют его собственные средства и 

кредит его банка. При этом безотзывной заем должен составлять не более 75% 

величины собственных инвестиций заемщика и не быть больше кредита его 

банка. 

В то же время сумму займа можно увеличить в два раза, если инвестиции 

в целом будут направлены на увеличение рабочих мест, внедрение каких-либо 

нововведений, улучшение окружающей среды и увеличение экспорта. 

На наш взгляд эти ограничения повышают ответственность заемщика, т.е. 

подключают коммерческие банки к оценке эффективности инвестиций в целом 

для определения кредитоспособности заемщика, и тем самым обеспечивая 

целевое использование государственной финансовой поддержки. 

В настоящее время представляет большой интерес система работы по 

кредитованию малых предприятий путем оценки потребности каждого 

конкретного малого предприятия в финансовых ресурсах, и тем самым 
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оказывая поддержку на всех этапах их использования. Поскольку 

коммерческий банк заинтересован в сохранении своей клиентуры, то 

предприниматель может быть уверен в целесообразности выполнения 

рекомендаций консультантов банка. Поэтому в условиях стабильного развития 

экономики кредит должен быть предоставлен в следующих случаях: 

- для финансирования собственных средств; 

- для приобретения оборудования и финансирования оборотных средств; 

- для финансирования производственных нужд (приобретение сырья, 

решение проблем, связанных с недостатком готовой продукции на складе и 

др.); 

- для финансирования недостатка кассовой наличности предприятия для 

выплаты зарплаты работникам предприятия, внесения налоговых платежей, 

выполнения прочих финансовых обязательств и др. 

При  этом следует указать, что важное значение имеет определение в 

законодательном порядке и ситуационных условий кредитования клиентов. 

Несомненно, подобные ситуации могут оказаться основополагающими для 

поддержки малых предприятий. 

Следует отметить, что в условиях глобализации, как зарубежные страны, 

так и отечественные банки переживают определенные трудности, вызванные 

неустойчивостью развития коммерческой деятельности клиентов. Нынче 

большинство финансовых институтов в целях получения прибыли, используют 

более доходные услуги, а таковой услугой является перевод денежных средств, 

что и привело к развитию в небольших финансовых структурах цифровой 

коммерции.  

Однако, в промышленно развитых странах внедрение небанковскими 

финансовыми институтами новых видов услуг, связанных с платежами или 

выплатами денежных средств не означает сужение хоздоговорной дея 

льности банков. 

Важно иметь в виду, что условия предоставления кредита будут 

различаться. Однако коммерческий банк в любом случае должен выступать как 

кредитор, так и финансовый консультант, поскольку они должны быть 

заинтересованы в итогах работы своего клиента. Рекомендации, предлагаемые 

банком, должны различаться в зависимости от ситуации, сложившейся у 

предприятия-клиента, однако для принятия решения рекомендуется 

использовать типовые подходы. 

В подобных ситуациях коммерческие банки должны предлагать клиенту 

– предприятию — среднесрочный кредит на увеличение суммы их уставного 

капитала. Такой кредит можно получить как в самом коммерческом банке, так 

и в инвестиционном фонде. 
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Реализация инновационного развития экономики система хозяйствования 

не только определяет значимость основных принципов осуществления 

финансовой политики государства, но и масштабы государственного 

регулирования. Масштабы государственного регулирования изменяются в 

зависимости от складывающейся социально-экономической ситуации. Напр., во 

время кризисной или предкризисной ситуации влияние государства может быть 

усилено, а в периоды стабилизации и дальнейшего развития — уменьшено. 

Государство, решая каждую конкретную проблему, должно определить меры, 

способные повлиять на деятельность предприятий прямо (экономические и 

юридические методы) или косвенно (административные методы). 

Развитие экономики во многом зависит от особенностей стимулирования 

инновационного развития предприятий. Однако в нашей стране понимание 

инновационной деятельности предприятий как процесса, интегрирующего 

науку, производство и сферу услуг до конца еще не сложилось, особенно в 

рамках предприятий сферы услуг. Однако ныне общее признание получила 

точка зрения, согласно которой инновационная деятельность предприятий 

является мощным рычагом преодоления спада в целом, в частности, 

предприятий, и создания эффективного рынка, наполненного 

конкурентоспособной продукцией.  

Инновационная деятельность предприятий — это процесс научно-

технического, организационно-экономического совершенствования, 

направленный на создание прогрессивных объектов техники, технологии, услуг 

на основе новых знаний и новых технологий. 

Современная инновационная политика предприятий должна иметь целью 

своевременное освоение результатов фундаментальных и прикладных 

исследований, повышение технико-технологического уровня и 

конкурентоспособности, которое может обеспечивать структурные изменения в 

экономике и выход инноваций на внутренний и внешний рынки. 

Основными принципами  построения инновационной политики 

предприятий являются: 

- гарантированность стабильности финансовой политики, направленной на 

финансовую поддержку; 
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- адекватность финансовой политики, направленной на удовлетворение 

потребности предприятий в финансовых ресурсах; 

- самофинансирование, предусматривающее покрытие затрат на каждый 

вид продукции и получение прибыли в целях обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке; 

- политика учета и использования различных форм общественного мнения 

при выборе приоритетных направлений инновационного развития 

предприятий; 

- признание первостепенного значения за развитием фундаментальных 

исследований, направленных на развитие деятельности предприятий; 

- политика интеграции научной, технической и образовательной 

деятельности; развитие инновационной инфраструктуры предприятий; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

развития предприятий; 

- создание социально-экономических стимулов, способствующих развитию 

инновационной деятельности предприятий; 

- формирование условий, способствующих возникновению сотрудничества 

между инноваторами, занимающимися разными видами нововведений и 

предприятиями; 

- финансовая поддержка разных масштабных форм инновационного 

предпринимательства путем создания конкурентной среды. 

Как следует из вышеуказанных принципов, отдельные из них 

непосредственно связаны с реализацией принципов финансовой поддержки и 

защиты инновационно развивающих предприятий. 

Отсюда следует, что под финансовой поддержкой подразумевается 

оперативная поддержка инновационно развивающих косвенно из средств 

бюджетов разных уровней в случае возникновения потребности их в 

финансовой поддержке. 

К базовым принципам финансовой политики, обусловливающих 

осуществление инновационных преобразований в рамках инновационной 

стратегии Республики Узбекистан [1], следует отнести: 

- партнерство с частными предприятиями; 

- направленность инвестиционных и инновационных предложений на 

повышение конкурентоспособности продуктов и услуг; 

- государственная финансовая и иная поддержка реализации проектов, 

направленных на модернизацию предприятий, гласность процедур по ее 

оказанию; 

- комплексный характер мер государственной финансовой поддержки 

предприятий, обеспечивающих развитие цепочки добавленных стоимостей, 

обеспечение равных конкурентных условий и здоровой конкурентной среды; 

- отказ от всяких льгот и преференций индивидуального характера; 

- нацеленность финансовой политики предприятий на формирование 

конкурентных преимуществ. 
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Необходимость реализации принципов государственной поддержки 

подсказывается экономической нестабильностью отдельных предприятий, 

призванных оказывать услуги населению, товарами, низкой и 

малоэффективной заинтересованностью частнопредпринимательского сектора 

в ведении и финансировании инновационных исследований, требующих 

значительных средств на разработку. Государство, являясь объектом создания 

благоприятных финансово-экономических условий для осуществления 

инновационных процессов, индивидуально должно практиковать такие меры 

для стимулирования инновационных и научно-технических процессов. 

Прямое участие государства в инновационной деятельности предприятий 

путем организации экспериментов, опросов, экспертизы и т.п. при помощи 

бюджетного финансирования и бесплатного предоставления полученных 

результатов широкому кругу потенциальных пользователей.  

Предоставление безвозмездных субсидий на проведение 

фундаментальных научных разработок инновационного характера при участии 

ученых, находящихся вне государственных лабораторий (в основном в 

институтах). Условием получения субсидий или предоставления налоговых 

льгот частному бизнесу, вкладывающему средства в инновации, в нашем 

примере является инновационный продукт. 

В первых двух случаях объем и структура расходов на разработку 

инновационных продуктов  являются непосредственным результатом 

государственной политики, в третьем — экономическая ответственность за 

развитие инновационного продукта, их масштабы и приоритеты полностью 

лежат на частных предприятиях, и государство прямо не претендует на эти 

результаты. 

Система институтов развития, созданная в Узбекистане, направлена на 

максимальное удовлетворение потребности инновационно активных 

предприятий в финансовых благах. Она включает в себя: во-первых, 

Инвестиционный фонд, осуществляющий помощь в финансировании частного 

несырьевого сектора экономики; во-вторых, банки, выдающие долгосрочные 

кредиты под низкие проценты частному и государственному секторам; в-

третьих, инновационный фонд, стимулирующий венчурный бизнес в 

высокотехнологичных отраслях экономики; в-четвертых, страховую компанию 

по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Кроме того, 

функционируют центры адекватных аналитических исследований, которые 

предоставляют сервисное обслуживание инноваторов. 

Успешная реализация инновационной стратегии в рамках Концепции 

совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан  невозможна 

без грамотного и последовательного проведения налоговой, амортизационной 

политики. Налоговая политика должна предусматривать систему налоговых 

льгот для создателей и потребителей инновационной турпродукции. Высокие и 

действующие продолжительное время различные налоговые льготы могут стать 

не просто стимулом к инновационной деятельности государственного и 

частного секторов, а важной чертой инновационной политики.  
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Привлечение кредитов ведущих международных крупных банков для 

обеспечения развития малого инновационного бизнеса имеет важное значение. 

Ныне предусмотрено, что по кредитным линиям на развитие малого бизнеса 

будут выделены средства Национальному банку ВЭД РУз, АКБ «Узбекский 

промышленно-строительный банк», АКБ «Хамкорбанку», АКБ «Асака», и 

Акционерно инновационному коммерческому банку «Ипак Йули». Средства 

предоставляются банками Германии, Кореи, Китая, Нидерландов и Исламской 

корпорацией по развитию частного сектора для целевого кредитования малого 

бизнеса и приобретения импортных технологий и оборудования, строительство 

и реконструкция ТЭС, высоковольтных линий и электрификации регионов 

страны, по кредитным линиям таких международных финансовых организаций, 

как Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк, Японское агентство 

международного сотрудничества, Исламский банк развития, Экспортно-

импортный банка Китая, Государственный банк развития Китая, Корейский 

банк развития, другие зарубежные финансовые институты, банки и компании 

[2].  

Важную роль в осуществлении процессов модернизации, технического и 

технологического перевооружения предприятий играет Фонд реконструкции и 

развития Республики Узбекистан, уставный капитал которого до 2020 года 

панируется довести до 25 млрд долл. США.  

В группе нецентрализованных инновационных инвестиций 

Государственной инвестиционной программой определяются инвестиционные 

проекты, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций. 

Характерной особенностью настоящего периода следует считать устойчиво 

высокую активность иностранных инвесторов на рынке Узбекистана. 

Иностранные инвестиции и кредиты, направленные в экономику страны, 

достигают до 20 % [1]. Этот показатель наиболее важен для характеристики 

экономики с благоприятным инновационно-инвестиционным климатом, так как 

уровень инновационно-инвестиционной активности определяется теми 

условиями, которые созданы в стране для эффективной предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Примером может служить реализация 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

64 

 

совместно с консорциумом иностранных банков и компаний инновационно 

уникального, даже по мировым меркам, Устюртского ГХК на базе 

месторождения Сургиль, общая стоимость которого более 2,5 миллиарда 

долларов [1], предусматривающая внедрение газохимических технологий, что 

способно в перспективе обеспечить извлечение из природного газа до 97 % 

этана, пропана и других ценных компонентов. Все это можно отнести к 

инновационным предприятиям последнего поколения.  

Реализовывается крупномасштабный проект стоимостью более 4 

миллиардов долларов США совместно с южноафриканской компанией «Сасол» 

и малазийской корпорацией «Петронас», где предусмотрено производство 

синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана, это имеет 

большое значение для отечественной экономики, так как на этом предприятии 

выпускается синтетическое жидкое топливо — сжиженный газ, авиа керосин и 

дизельное топливо «премиум класса».  

На территории  Свободной экономической зоны «Ангрен» при участии 

иностранных интересов из Южной Кореи и Китая было реализовано восемь 

инвестиционных проектов, имеющих инновационный характер, на сумму более 

186 млн. долларов США. К их числу, прежде всего можно отнести организацию 

производства базовых масел из отработанных нефтепродуктов, изготовления 

медных труб различных диаметров, запорной арматуры и комплектующих 

изделий, санитарной керамики, керамических плит, брикетного угля, 

производство медицинских изделий и фармацевтической продукции. Также 

предусматривается реализация рентабельных проектов.  

Для создания условий по привлечению иностранных инвесторов на 

территории СИЭЗ «Навои» и СЭЗ «Ангрен» за счет государственных средств 

строится необходимая производственная инфраструктура. На строительство 

инженерных сооружений и коммуникаций СИЭЗ «Навои» из государственного 

бюджета было выделено средств в размере 3,0 млрд сумов. А в развитие 

инфраструктуры СЭЗ «Ангрен» за счет всех источников было вложено 

14,4 млн. долларов. 

Таким образом, инновационная активность предприятий по прежнему 

является важным условием реализации мер по модернизации и обновлению 

страны. 
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Инновационная стратегия, как нам представляется, должна 

присутствовать в деятельности субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Большой импульс развитию этой сферы дала 

государственная финансовая поддержка государства, что значительно 

улучшило деловую среду и создало ещё более благоприятные условия для 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства. 

За истекающий 2018 год в сфере малого бизнеса и частного 

предпринимательства были созданы новые рабочие места. В настоящие время в 

этой сфере экономики трудятся почти 80,0 процентов всего занятого населения,  

в 2000 году этот показатель составлял 49,7 процентов [2]. 

В опубликованном в 2010 году Всемирным банком рейтинге в 

обновленном варианте стран по уровню экономического развития, 

определяемого по размеру валового внутреннего продукта, и рассчитанного по 

паритету покупательной способности, среди 190 стран мира Узбекистан 

поднялся с 72-го места на 66-е место [1]. Это привело к открытию в 

последующем из этапов развития экономики, большой простор для повышения 

инновационной активности предприятий всех форм собственности. 

Созданный в стране инновационный климат способствует привлечению в 

экономику  крупных иностранных инвестиций. Обращает на себя внимание и 

то, что если за последние 10 лет объемы инвестиций в экономику страны  

увеличились в те же размеры. Объем прямых иностранных инвестиций вырос 

соответственно за этот период более чем в 20 раз. 

Основные направления инновационной политики — это обеспечение 

реализации стратегически значимых задач, направленных на модернизацию, 

техническое  и технологическое обновление предприятий, создание на этой 

основе условий для достижения устойчивого развития экономики в целом. 

Разумеется, это требует дальнейшего повышения роли источников 

формирования инновационной продукции, повышения инновационной 

активности и возможностей субъектов малого бизнеса и частных иностранных 

инвесторов, безусловно, в рамках программы Стратегии развития Республики 

Узбекистан и поддержки инновационного развития малого бизнеса. 

Несомненно, развитие инновационных процессов должно решать 

следующие задачи: 

- использование ресурсов для достижения стратегических целей страны в 

области науки и техники; 
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- создание инвестиционной среды, способствующей росту инновационной 

активности предприятий; 

- разработка систем теоретических приоритетов инновационного научно-

технического развития; 

- создание инновационной инфраструктуры, соответствующей социально-

экономическим условиям конкретной местности (область, город, район, 

поселок). 

Указанные задачи применимы в целом в республике, и в частности, в 

Самаркандской области. 

Хотя экономические возможности Самаркандской области отстают от 

Ташкентской области (включая город Ташкент), Навоийской области и 

Кашкадарьи, но она достаточна, обширна, и это касается не только развития 

основных традиционных сфер экономики, но и отраслей, связанных с 

разработкой и производством в инновационной сфере. 

С точки зрения отраслевой специализации, в экономике Самаркандской 

области преобладают перерабатывающие производства, а также сельское 

хозяйство, что дает возможность для формирования качественной 

инновационной базы, нацеленной на обслуживание данных перерабатывающий 

отраслей, более того, наметившееся развитие сельского хозяйства и его 

финансово-кредитная поддержка, также позволяют рассчитывать на 

благоприятные возможности для создания и реализации инновационной 

продукции для данной сферы. 

Природные ресурсы и их наличие может сказываться на развитии 

сырьевых отраслей, обслуживающих интересы территориальной 

электроэнергетики и химии. Для территориальных компаний подобное 

развитие позволяет надеется на повышенный спрос на инновационную 

продукцию данных отраслей. 

Диверсифицирована и экономика областей. В ней представлены 

различные сферы промышленности и услуг. При этом акцент делается на 

крупные автопромышленные предприятия, сельское хозяйство и химию. 

В настоящее время сформировалась группа отечественных 

инновационных предприятий, успешно функционирующих на внутреннем и 

внешнем рынках. Данные предприятия должны использовать более эффективно 

потенциал территории, его трудовые и прочие ресурсы с целью создания и 

продвижения на рынке инновационной продукции, позволяющей ее 

потребителям решать комплексные производственные и инфраструктурные 

задачи. Все это ставит впоследствии задачи по диверсификации новых 

инновационных программ. 
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Валютний нагляд в Україні займає вагоме місце, оскільки залежно від 

виконання поставлених завдань, може стимулювати чи стримувати 

економічний розвиток держави. Трансформація валютного нагляду в Україні 

відбувається починаючи з 1993 року. Це зумовлено багатьма чинниками, 

пов’язаними з глобалізаційними та інтеграційними процесами, змінами 

інституційного характеру, політичною ситуацією в країні, економічними 

кризами, стрімкою девальвацією гривні, коливанням її обмінного курсу, 

доларизацією економіки.  

У зв’язку з негативними явищами на валютному ринку України 

останніми роками вирішального впливу на його розвиток і функціонування мав 

адміністративний вплив з боку Національного банку України. Значне 

навантаження валютних обмежень з боку Національного банку України стало 

причиною обмеження розвитку та модернізації в Україні інвестиційних, 

зовнішньоекономічних зв’язків, неможливості використання та запровадження 

новітніх моделей та механізмів проведення інвестиційної, 

зовнішньоекономічної діяльності, здійснення розрахунків.  

Необхідність створення в Україні прозорого  валютного ринку зумовило 

перехід від старої моделі тотального валютного контролю, згідно якою увага 

приділялася всім без виключення валютним операціям незалежно від їх 

«значущості» та ризикам, які вони несли, до нової моделі валютного нагляду, 

яка діє на основі ризик-орієнтованого підходу за принципом «більше ризиків, 

більше уваги, менше ризиків, менше уваги». В побудову старої моделі 

валютного контролю було закладено основний принцип валютного 

регулювання в країні — «заборонено все, що прямо не дозволено 

законодавством». На противагу цьому, в основу нової моделі валютного 

нагляду в країні закладено основний принцип валютного регулювання в країні 

– «дозволено все, що не заборонено законодавством».  

Стара система валютного контролю, яка працювала на основі Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» [4] та нормативно-правових актів, прийнятих у відповідності з цим 

Декретом, не відповідала сучасному напрямку України на шляху 

запровадження євроінтеграційних процесів в державі, імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, зокрема впровадження принципів регулювання руху капіталу 

Європейського Союзу (за Директивою Ради ЄЕС від 24.06.1988 № 88/361/ЄЕС). 

Нова система валютного нагляду запрацювала в Україні з 7 лютого 2019 

року з дати введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» [1] 
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і радикально змінила побудовану в країні систему валютного контролю. Нова 

система валютного нагляду покликана спростити здійснення валютних 

операцій для реального банку та пересічних громадян, окреслити чіткі зони 

уваги для уповноважених установ (агентів валютного нагляду — банків, 

небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали 

ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій) при 

здійсненні ними валютного нагляду за валютними операціями своїх клієнтів. З 

одного боку, значну увагу буде приділено сумнівним та ризиковим фінансовим 

операціям з метою виявлення та попередження порушення вимог валютного 

законодавства, а з іншого — буде зосереджено менше уваги на прозорих та 

дрібних валютних операціях, які не несуть ризиків порушення або уникнення 

від виконання вимог валютного законодавства, неефективного функціонування 

системи валютного нагляду в такій уповноваженій установі. 

Для Національного банку України нова система валютного нагляду буде 

означати більш прозорий, гнучкий, ризик-орієнтований підхід у всіх питаннях 

валютного нагляду за уповноваженими установами, зменшення навантаження 

на структурні підрозділи, які займаються валютним наглядом. Питання 

діяльності Національного банку України як органу валютного нагляду 

врегульовано в Законі України «Про Національний банк України» [2], Законі 

України «Про банки і банківську діяльність» [3], Законі України «Про валюту і 

валютні операції» [1], Положенні про застосування Національним банком 

України заходів впливу, затвердженому постановою Правління Національного 

банку України від 17.08.2002 № 346 [5], Положенні про валютний нагляд, 

затвердженому постановою Правління Національного банку України від 

03.01.2019 № 13 [6] інших законодавчих та нормативно-правових актах 

Національного банку України. 

Новий валютний нагляд — це діяльність органів валютного нагляду та 

агентів валютного нагляду метою якої є встановлення відповідності 

здійснюваних валютних операцій валютному законодавству з урахуванням 

ризик-орієнтованого підходу. 

Такий валютний нагляд здійснюється без втручання у відповідні валютні 

операції та діяльність суб’єктів таких операцій, крім випадків запобігання 

агентами валютного нагляду проведенню валютних операцій, що не 

відповідають вимогам валютного законодавства. 

Органами валютного нагляду є Національний банк України та центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. 

Національний банк України здійснює валютний нагляд за уповноваженими 

установами, якими є банки, небанківські фінансові установи, оператори 

поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на 

здійснення валютних операцій. 

Уповноважені установи як агенти валютного нагляду здійснюють 

безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства 

резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що 

здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи.  
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Новий валютний нагляд має на меті забезпечення стабільності 

функціонування валютного ринку в Україні, вчасного та ефективного 

реагування з боку держави на ознаки кризи і запобігання її розгортанню 

незалежно від її природи, відповідно до кращих практик центральних банків 

світу, створення умов  для безпечного ведення бізнесу і спрощеного та 

прозорого проведення валютних операцій пересічними громадянами, залучення 

іноземних інвесторів в країну. Довгоочікуваний перехід від застарілого, 

репресивного та заплутаного тотального валютного контролю до свободи 

проведення валютних операцій без обмежень підтверджує спроможність 

України бути частиною Європи.  
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Ст. 3 Конституції України визнає людину, її життя, честь і гідність, 

недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю та встановлює, що 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість 

діяльності держави. Ст. 1 Конституції визначає Україну соціальною державою 

[1].  

Соціальна політика являє собою специфічну діяльність держави, 

спрямовану на реалізацію права кожного громадянина вільно брати участь у 

всіх сферах соціально-економічного, трудового, духовного життя суспільства, 

задля задоволення сутнісних потреб людини, інтересів соціальних груп при 

постійному виявленні і обліку соціальних наслідків економічних, політичних, 

світоглядних перетворень [2]. У вузькому сенсі соціальна політика 

розглядається в контексті соціального адміністрування і відноситься до 

комплексу заходів, що надаються соціальною державою населенню в аспектах 
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зайнятості та соціального захисту, охорони здоров’я та освіти. У широкому 

сенсі соціальна політика є системою управлінських, регулятивних, 

саморегулятивних способів і форм діяльності суб’єктів, сукупність принципів, 

рішень і дій, які втілюються в соціальних програмах і соціальній практиці з 

метою задоволення соціальних потреб, збалансування соціальних інтересів 

людини, соціальних груп суспільства, досягнення соціальних цілей, вирішення 

соціальних завдань, формування соціальних цінностей [2].  

Слушною є думка А. Колота, що соціальна політика неможе бути 

ефективною, якщо її об’єктом є виключно соціально уразливі верстви 

населення, які, безумовно, потребують уваги з боку держави і суспільства в 

цілому. Умови, необхідні для підтримки соціально уразливих груп 

непрацюючого населення, створюються зайнятими в суспільному виробництві, 

на яких можуть і повинні поширюватися заходи щодо їх соціальної підтримки 

та розвитку [3]. 

Це підтверджується і досвідом розвинених країн, який свідчить, що в 

умовах інноваційного розвитку збільшення суспільного та індивідуального 

багатства, а також розвиток самого суспільства неможливі без проведення 

активної, системної соціальної політики. При такій політиці система 

соціального захисту є не просто актом гуманності суспільства, а незаперечним 

мотивом, стимулом діяльності працюючих, де чільне місце посідають напрями 

соціальної політики, що пов’язані із забезпеченням подальшого розвитку 

існуючої економічної та господарської систем [4]. За таких умов соціальна 

політика стає домінуючим напрямом державної політики, створюючи тим 

самим можливості для процвітання країни та підвищення рівня життя кожного 

її громадянина. 

На сучасному етапі розвитку суспільства сутність державної соціальної 

політики трактується як діяльність держави щодо підтримання відносин між 

соціальними групами; створення умов для забезпечення добробуту та 

прийнятного рівня життя членів суспільства; забезпечення соціальних гарантій. 

Традиційні трактування соціальної політики полягали у її розумінні як частини 

внутрішньої політики будь-якої держави. Адже реальна соціальна політика 

визначається як властивостями певного історичного моменту, так і 

національними та культурними особливостями певного суспільства. Разом з 

тим, сучасні глобалізаційні тенденції, що набувають всеохопного та 

незворотного характеру, змінюють традиційні уявлення та сприйняття 

цінностей: ціннішою стає соціальна взаємодія, що є джерелом формування 

соціального капіталу, інакше розподіляється відповідальність. У тому числі 

змінюються трактування базових соціальних понять, зокрема — соціальної 

політики, яка перестає бути замкненою національними кордонами[5]. 

Інновації перетворюються на важливий фактор економічного розвитку 

країни. На сучасному етапі соціально-економічна політика країни в умовах 

інноваційного розвитку економіки зводиться до досягнення головних цілей:  

1) економічна свобода — можливості економічних суб’єктів щодо вибору 

сфери діяльності та моделі економічної поведінки;  
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2) економічне зростання — зростання економіки, яка забезпечує високий 

рівень якості життя;  

3) повна зайнятість — утримання безробіття на природньому рівні;  

4) стабільність цін — забезпечення фінансової стабільності, протидія 

інфляції;  

5) економічна безпека — збереження економічної рівноваги;  

6) справедливе оподаткування — встановлення пільг під час сплати 

податків для груп населення з низькими доходами. 

В умовах формування інноваційної економіки людський потенціал є 

найважливішим чинником економічного зростання. Ефективна соціальна 

політика створює умови для формування, розвитку та оптимального 

функціонування соціальних відносин, всебічного розкриття, самореалізації 

творчого соціального потенціалу людини, особистості, її сутнісних сил, а також 

для задоволення людиною соціальних потреб та інтересів, освоєння соціальних 

цінностей, підтримання в суспільстві стабільності, самовідтворюючого, 

самодостатнього рівня соціодинаміки, соціального прогресу.  

Державну соціальну політику необхідно розглядати як багаторівневу і 

багатофункціональну систему, яка зможе забезпечити економічний та 

соціальний розвиток країни шляхом активізації людського капіталу та 

максимальної реалізації його інноваційного потенціалу. 

На нашу думку, для реалізації інноваційної економіки в Україні 

пріорітетними напрямами діяльності мають бути: розбудова технологічного 

рівня економічної системи, підвищення рівня конкурентоспроможності країни, 

визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонів, створення 

мотиваційних механізмів для ефективного використання освітнього та 

наукового потенціалу. 
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Regions’ participation in international projects and programs enables not only 

to attract additional foreign capital into the national economy, but also helps to 

intensify interaction among the regions of Ukraine. Close interregional links and 

participation in international projects ensure investment attractiveness and successful 

socio-economic development of the regions and the country as a whole. Attraction of 

interregional assistance will allow resources allocation according to the priority 

directions of development of regions of Ukraine. Efficiency and effectiveness of 

engagement in the international projects and programs, creation of a communication 

platform among the regions will allow the resources to be used in the most urgent and 

most important areas as efficiently as possible. 

The tendency to involve the regions of Ukraine in participation in the 

international projects and programs during the years 1994−2017 is ambiguous (Fig. 

1). During 1994−2006, the number of existing international projects was rather low. 

The aggravation of crisis situations in 2012−2013 has contributed to the increase in 

international assistance for the regions of Ukraine. 

 
Figure 1. Number of international projects and programs implemented in 

Ukraine, 1994−2017 years 
Source: compiled by the author on the basis of data retried from http://openaid.gov.ua/uk 

 

As of the beginning of 2018, Ukraine has 175 international projects with a total 

financing of 5,973 mln. USD. Sectoral distribution of the international assistance to 

the regions of Ukraine has made it possible to analyze the percentage of each industry 

and shows which sectors are leading in attracting international projects, and which 

require the intensification of integration processes.  The main activities that attract 

international projects to the regions are: government and civil society (55 projects), 

http://openaid.gov.ua/uk
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education and science (22 projects), energy and energy efficiency (17 projects) and 

nuclear safety (17 projects). 

The share of the smallest amount of international assistance for the regions of 

Ukraine includes banking and finance sector (3 projects), communications and 

information technologies (3 projects), industry and small and medium enterprises (4 

projects), social infrastructure and health care (5 projects). The main donors of the 

number of international projects are European Union — 500 projects, U. S. 

Government  — 133 projects, European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) — 54 projects and United States Agency for International Development 

(USAID) — 54 projects (Fig. 2). 

 
Figure 2. Main donors of the regions in terms of international projects 

Source: compiled by the author on the basis of data retried from http://openaid.gov.ua/uk 

 

In the ranking of regions’ involvement in the international projects and 

programs, the leaders are Kyiv, Lviv and Zakarpattya regions. Less active 

participants in the international projects are: Volyn, Ivano-Frankivsk, Odesa, 

Dnipropetrovsk, Donetsk and Luhansk regions. All other regions of Ukraine, 

including the city of Kyiv, are the least active in attracting international projects and 

programs.The grouping of the regions served as the basis for creating a network 

model for interregional interaction.  

As of the beginning of 2018, the most active regions in terms of the number of 

existing projects are Kyiv (19 projects), Lviv, Vinnitsya and Dnipropetrovsk (15 

projects), which comprise about 6-8 % of the total number of the existing projects in 

Ukraine. Donetsk, Zhytomyr, Lugansk, Poltava, Volyn, Ivano-Frankivsk, Mykolaiv, 

Zaporizhia and Odessa regions were less active in attracting the international 

projects. Cherkasy, Rivne, Khmelnytsky and Sumy regions (5-6 active projects) are 

outsiders in the interaction in international projects.The were 5 existing international 

projects in Cherkasy region at the beginning of 2018 with a total aid of 884 mln. 

USD, which is 41.7 % of the total number of projects in the region (Table 1). 

According to the industry sectors, the distribution of international projects in 

Cherkasy region is as follows: education and science (3 projects); health care (1 

project); government and civil society (2 projects); nuclear safety (1 project); 

agricultural sector (1 project);restoration of Donbas and IDP (1 project); economic 

development and trade (1 project); energy and energy efficiency (2 projects); 

environmental protection (1 project). 

http://openaid.gov.ua/uk
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Table 1.  

Description of the international projects in Cherkasy region, state on 01.01.2018 
Name Period Budget Donors Executors 

Safety improvement of 

ionized radiation sources 

used in Ukraine 

2003-

2020 

18000000 

USD 

U.S. Department of 

Energy;  

U.S. Government 

Pacific Northwest 

National Laboratory 

(PNNL) 

Development of the 

course for strengthening 

of local governments in 

Ukraine (PULSE)  

2015-

2020 

8200000 

USD 

U.S. Agency 

for International 

Development  

(USAID);  

U.S. Government 

Ukrainian Association 

of Local Government 

Bodies “Association of 

cities of Ukraine” 

Transparent, accountable 

and effective budget 

process at the local level 

in Ukraine 

2015-

2018 

1177662.24 

EUR 
European Union 

Ukrainian Association 

of Local Government 

Bodies “Association of 

cities of Ukraine” 

Harmonization of degree 

education related to water 

resources 

2015-

2018 

628900 

EUR 
European Union 

Norwegian University 

of  Science and 

Technology 

Urban Infrastructure 

Project-2(UIP 2) 

2014-

2020 

350000000 

USD 

International Bank 

for Reconstruction 

and Development 

(IBRD);  

Clean Technology 

Fund 

Ministry of Regional 

Development, 

Construction, Housing 

and Communal services 

of Ukraine 

Source: developed by the authors on the basis of data retried from http://openaid.gov.ua/uk 
 

As the involvement of Ukrainian regions in active participation in the 

international projects and programs increases the degree of international cooperation, 

Cherkasy region can be followed as an example for its close cooperation with the 

other regions of Ukraine and their participation in joint international projects. 

Creation of network models of international interaction forms the area of attraction of 

regions to the projects. 
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Ринок цінних паперів — своєрідний канал руху та перерозподілу активів, 

що обертаються на фінансовому ринку. Наскільки злагодженим та 

організованим буде цей рух — настільки сприятливими будуть умови надання 

якісних фінансових послуг. З огляду на структуру ринку цінних паперів 

України, більша частина якого обслуговує рух державних цінних паперів, 

тематика дослідження є актуальною. З одного боку — фактична відсутність 

ринку корпоративних цінних паперів, що є негативним явищем, з іншого — 

активний розвиток ринку державних боргових цінних паперів — питання, що 

потребують наукового зважування та пояснення.  

Відмітимо, що можливості реалізації перерозподільних функцій 

фондовим ринком напряму залежать від рівня розвитку економіки, в межах якої 

він функціонує. Наприклад, в США в 2000−2016 рр.  при середньорічному 

темпі зростання ВВП в 3,1 % середньорічні темпи зростання залучених 

компаніями в результаті операцій первинного розміщення акцій на фондовому 

ринку ресурсів склали 32,7 % або в 10,5 рази більше. 

Прискорене зростання операцій IPO в порівнянні з темпами розвитку 

економіки в цілому свідчить про зростання переваг компаній до генерування 

інвестиційних ресурсів на фондовому ринку. Велика привабливість залучення 

інвестиційних ресурсів на фондовому ринку для багатьох компаній реального 

сектору економіки обумовлюється і порівняно більш низькими витратами 

залучення капіталу. 

Світові тенденції свідчать, що за умови ефективного функціонування 

ринку цінних паперів він переймає на себе ряд важливих функцій, зокрема: 

перерозподільна, акумулююча, трансформаційна та інвестиційна. Для того, щоб 

оцінити обсяги та ефективність вітчизняного фондового ринку звернемось до 

оцінки окремих показників.  

Аналіз обсягів торгів на ринку цінних паперів в Україні в абсолютному та 

відносному виразі в 2016-2018рр. демонструє зменшення обсягів торгів. 

Причому, 2017 рік виявився критичним, адже зменшення відбулося на 78 % в 

порівнянні із попереднім періодом. У 2018 році обсяги торгів зросли, але не 

суттєво і становили 490,9 млрд грн [1]. Не співпадає динаміка торгів на ринку 

цінних паперів та динаміка ВВП. Якщо останній в номінальному виразі 

ілюструє деяке зростання, то це не можна сказати про ВВП. Так, показник 

відношення ВВП до обсягів торгів свідчить, що у 2016 році обсяги торгів були 

наближеними до показника ВВП то у 2017 та 2018 рр. показник мав обернене 
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значення: торги були значно меншими ВВП. Такі тенденції не є 

загальносвітовими, де відбувається нарощення обсягів торгів.  

Ситуація на фондовому ринку України, яка характеризується зменшенням 

частки обсягів торгів на фондовому ринку до ВВП, або ж іншими словами 

капіталізація фондового ринку ілюструє різку негативну тенденцію, що 

зумовлюється по-перше, несприятливими макроекономічними та політичними 

умовами.  

На думку багатьох українських експертів, повноцінного ринку 

корпоративних цінних паперів в Україні на даний момент не існує. Проте, 

Корнєєв В.В. акцентує на тому, що первинний фондовий ринок набагато 

розвиненіший ніж вторинний [2, с. 175]. Також відсутня ефективна система 

захисту прав інвесторів, як приватних, так і корпоративних, які вкладають свої 

гроші в українські цінні папери. На думку члена комітету ВРУ з питань 

фінансової політики та банківської діяльності Павла Різаненка, це друга спроба 

формування фондового ринку в Україні. За результатами проведення 

приватизації, ринок цінних паперів у нашій країні виявився невдалим і 

неефективним. Формально в Україні досить багато публічних компаній, при 

цьому немає прикладів вдалих ІРО із залучення капіталу від приватних 

інвесторів. Є приклади, коли українські компанії проводили успішне залучення 

капіталу на зовнішніх ринках, але жодного ІРО на внутрішньому ринку 

проведено не було [3]. 

Фактично усі торги на ринку цінних паперів зосереджені на торгівлі 

державними цінними паперами — облігаціями внутрішньої державної позики. 

Станом на початок 2019 року 94,1 % усіх проданих цінних паперів становили 

ОВДП. Це свідчить, що фактично нерозвиненим є ринок торгівлі 

корпоративними цінними паперами, а саме акціями та облігаціями підприємств. 

Торгівля акціями становить лише — 0,45 %, облігаціями підприємств — 4,00 %. 

Досить мізерними є частка інших цінних паперів — 1,44 %. До 2012 року 

структура цінних паперів на ринку цінних паперів України мала інші тенденції. 

Зокрема, цікавим є те, що частка акцій становила більше 30 %. Загальна 

структура торгівлі на ринку цінних паперів мала більш диверсифікований 

вигляд. Кризова чутливість ринку знижує рівень диверсифікації торгів. 

Первинний ринок  державних цінних  паперів  в Україні характеризується 

тією особливістю, що на ньому практично відсутні індивідуальні інвестори. Це 

негативне явище, адже без залучення заощаджень домогосподарств не варто 

розраховувати на зростання інвестиційного потенціалу ринку державних 

цінних паперів [4].  

Вивчаючи питання структури цінних паперів, що обертаються на ринку 

варто звернути увагу, що дохідність переважаючих ОВДП залишається досить 

незначною У 2016 році дохідність складала 14,3 %, що майже співпадає із 

рівнем інфляції — 14,2 %. У 2017 році дохідність фактично не змінилася та 

склала 14,76 %, проте рівень інфляції в країні суттєво зріс — 17,8 %. За таких 

умов, мотиви придбання державних цінних паперів є досить сумнівними. 
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Низька прогнозованість економіки знижує попит інвестувати навіть в низько 

ризикові фінансові інструменти, такі як ОВДП.  

Вихід з ситуації, що склалася, в першу чергу, лежить в сфері державного 

регулювання. Необхідно податкове стимулювання і інше сприяння емітентам, 

які бажають розмістити свої цінні папери на відкритому ринку. Значною мірою 

ефективність реалізації українським фондовим ринком своєї перерозподільної 

функції залежить і від якості державного регулювання суміжних сфер — 

корпоративного управління та інвестиційних інститутів. 

Таким чином, ключові тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні 

було визначено за допомогою оцінки наступних показників: динаміка торгівлі 

на фондовому ринку у співставленні із динамікою ВВП як в абсолютному так і 

в відносному вимірі. Також, здійснено аналіз показника капіталізації ринку 

цінних паперів, який обраховується як відношення торгівлі на ринку цінних 

паперів до ВВП. Науково обґрунтованою межею цього показника є 60 % 

перевищення обсягів торгів над ВВП. В аналізованому періоді цей показник  

був меншим за ВВП і дуже далеким від нормативного значення. Встановлено, 

що позабіржовий ринок є значно більшим за обсягом ніж біржовий, що 

свідчить про присутність диспропорційності секторів. Малодиверсифікованими 

в останні роки є торги на фондовому ринку, який характеризується перевагою 

державних облігацій. Така ситуація свідчить про нерозвиненість 

корпоративного сегменту фондового ринку. Це створює передумови до 

активного реформування системи державного регулювання фондового ринку та 

стимулювання його розвитку.  
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ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
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Анотація. У статті досліджується поняття «фінансова безпека», її роль та 

значення, визначається її структура. Визначено місце і значення фінансової 

безпеки ринку  цінних паперів. 

Ключові слова: фінансова безпека, фінансова безпека ринку цінних 

паперів, економічна безпека.  

Постановка проблеми. Без забезпечення фінансової безпеки, практично 

неможливо вирішити жодне з завдань, що стоять перед економікою України. 

Актуальність питання фінансової безпеки ринку цінних паперів визначається 

необхідністю формування внутрішньої та зовнішньої стійкості до 

дестабілізаційного впливу різних чинників, конкурентоздатності на світових 

ринках і стійкості фінансового становища в середині держави, оскільки ринок 

цінних паперів є складовою загальнодержавного фінансового ринку.  

Стан дослідження. Теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки 

досліджувалися О. Барановським, К. Горячева, Л. Донець, М. Єрмоленко, 

З. Варналій, Н. Ващенко, Т. Загорельська, О. Марченко, І. Мойсеєнко, 

А. Калантай, І. Яцкевич, О. Василик, Р. Папехін, В. Піхоцький, А. Сухоруков, 

І. Бінько, В. Горбулін, Б. Губський, Я. Жалило, М. Єрмошенко, Дж. Аргенті, 

Р. Таффлер та інші. Проблемам фінансової безпеки та забезпечення її 

ефективності на рівні держави присвячено ряд статей та монографій. Водночас 

деякі характеристики безпеки як соціально-правового явища залишаються не до 

кінця розробленими. Недостатньо досліджені та потребують подальшого 

наукового дослідження саме проблеми забезпечення підтримки фінансово — 

економічної безпеки ринку цінних паперів. 

Вступ. Фондовий ринок є найактивнішою частиною фінансового ринку і 

регуляційним елементом економіки держави. Метою його функціонування є 

акумуляція фінансових ресурсів і забезпечення можливості їх перерозподілу 

шляхом здійснення учасниками ринку операцій з купівлі–продажу цінних 

паперів. Розвиненість фондового ринку, який є центром ринкових відносин і 

забезпечує переміщення капіталів між різними секторами господарювання, 

щонайбільше сприяє його реструктуризації і тим самим зростанню економічної 

і фінансової безпеки країни.  

В умовах становлення і розвитку вітчизняного фондового ринку вагомого 

значення набуває питання підтримання його фінансової безпеки. При цьому 

фінансова безпека є основною підсистемою економічної безпеки, оскільки саме 

вона визначає стан фінансово-кредитної сфери країни, без якої економіка 

країни у сучасних умовах не може існувати. Таким чином, фінансова безпека є 

вирішальною і провідною у системі економічної безпеки.  
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Мета статті. Метою статті є дослідження основ фінансово - економічної 

безпеки ринку цінних паперів, що дасть можливість більш глибоко оцінити 

сучасний стан національної безпеки фондового ринку в умовах цифрової 

економіки. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення фінансової безпеки 

національної економіки є одним з пріоритетних завдань будь-якої держави. 

Фінансова безпека є комплексним поняттям, яке охоплює багато видів та сфер 

публічного побуту. 

Фінансова безпека це настільки широке поняття, як і тлумачення 

фінансів, як економічної категорії. Наявні зараз дефініції розкривають лише її 

окремі аспекти і не можуть охарактеризувати її в цілому. 

О. Д. Василик зазначає, що під фінансовою безпекою потрібно розуміти 

такий динамічний стан фінансових відносин, за якого б створювались 

сприятливі умови та необхідні ресурси для розширеного відтворення 

економічного росту та підвищення життєвого рівня населення, удосконалення 

національної фінансової системи для успішної протидії внутрішнім і зовнішнім 

факторам дестабілізації фінансового стану в державі. Він вважав, що фінансова 

безпека держави — досить багатопланове поняття в економічному контексті та 

надзвичайно актуальне в політичному, бо є результатом практичних заходів з 

боку законодавчої та виконавчої влади у сфері фінансів. 

Правова дефініція фінансової безпеки довгий час була відсутня і існувала 

лише в науковій літературі. Однак, 2 березня 2007 року Міністерство економіки 

України, своїм наказом затвердило Методику розрахунку рівня економічної 

безпеки України, яка згодом була змінена, нині чинними, Методичними 

рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України 

(затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

від 29 жовтня 2017 року). 

З визначень даних у цих підзаконних нормативно-правових актах можна 

виділити, що фінансова безпека у 2007 році характеризувалась здатністю 

забезпечувати ефективне  функціонування національної економічної системи та 

економічне зростання, у свою чергу фінансова безпека у 2013 році, на думку 

Міністерства, характеризується в основному стійкістю до дисбалансів та 

створенням умов для її цілісності та єдності. 

Відтак, орган виконавчої влади надав, дійсне на момент публікації цих 

тез, таке законодавче визначення фінансовій безпеці, як стану фінансової 

системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для 

стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її 

стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для 

збереження цілісності та єдності фінансової системи країни.  

Також, Наказом визначені структурні елементи фінансової безпеки, які 

включають: 

1. Банківську безпеку — це рівень фінансової стійкості банківських установ 

країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської 
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системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

чинників незалежно від умов її функціонування; 

2. Безпеку небанківського фінансового сектору — це рівень розвитку 

фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти 

потреби суспільства в зазначених фінансових інструментах та послугах; 

3. Боргову безпеку — відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої 

заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності 

використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального 

співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-

економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій 

системі; 

4. Бюджетну безпеку — це стан забезпечення платоспроможності та 

фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам 

державної влади максимально ефективно виконувати покладені на них 

функції; 

5. Валютну безпеку — це стан курсоутворення, який характеризується 

високою довірою суспільства до національної грошової одиниці, її стійкістю, 

створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняної 

економіки, залучення в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до 

світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на 

міжнародних валютних ринках; 

6. Грошово-кредитну безпеку — це стан грошово-кредитної системи, що 

забезпечує всіх суб’єктів національної економіки якісними та доступними 

кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення 

економічного зростання національної економіки. 

Фінансова безпека відіграє роль надсистеми, одночасно вона є і 

підсистемою економічної безпеки держави, яка, у свою чергу є складовою 

національної безпеки держави та міжнародної економічної безпеки. 

Схематично цей взаємозв’язок зображено на рис. 1. 

 

 

 

 

Висновки. Фінансова безпека безпосередньо пов’язана з основними 

національними пріоритетами держави. Для її забезпечення, на кожному 

відповідному етапі розвитку держави, відповідальні органи державної влади 

повинні розробляти та використовувати особливі методи та засоби, 

застосовувати специфічні механізми. Забезпечення фінансової безпеки держави 

повинно здійснюватись на основі актуальної наукової теорії, стратегії та 

тактиці, проведенні професійної фінансової політики, наявності необхідних 

суб’єктів забезпечення безпеки та систематизації її загроз. 
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Нинішня масштабна фінансова революція, виникнення глобальної 

фінансової цивілізації, ускладнення всеохоплюючих економічних 

трансформацій, прискорення процесів системної глобалізації, котрі призводять 

до таких змін, як зародження й становлення нового формаційного та 

глобального постформаційного суспільства, що вимагає приділення особливої 

уваги теоретичним і методологічним аспектам досліджень глобальних проблем 

постформаційних та постцивілізаційних трансформацій. Найважливішими 

фінансово-економічними проблемами цього століття стали: еволюція та 

структурна трансформація глобального капіталу, перетворення виробничих 

корпорацій і банків на фінансові корпорації, світових ринків — на віртуально-

спекулятивні фінансові ринки, віртуалізація глобальних фінансів і дезінтеграція 

економіки. 

Нові перспективи останнім часом пов’язуються з осмисленням питань 

щодо сутності глобалізаційних процесів в турбулентному оточенні. Провідні 

міжнародні організації, поряд із економістами та урядовцями, активно вступили 

в обговорення проблеми фінансової глобалізації, але одностайної думки вчені-

дослідники не мають. Беззаперечним є факт, що зупинити процеси глобалізації 

у фінансовій сфері неможливо, а саме, ними необхідно управляти в інтересах 

розвитку національної економіки.  Водночас, у науковій літературі недостатньо 

висвітлені процеси фінансової глобалізації, яка є досить динамічною галуззю 

економіки, де постійно відбувається критичне переосмислення та 
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вдосконалення попередніх наукових досягнень. Проблеми сучасного розвитку 

функціонування фінансових ринків в умовах глобалізації досить висвітлені, але 

їх вплив на економіки країн є менш дослідженим, тому вони набувають своєї 

актуальності. Природу фінансової глобалізації в своїх працях відзначили такі 

вчені як В. Базилевич, О. Барановський, О. Білорус, О. Дзюблюк, Ю. Макогон, 

В. Міщенко, С. Мочерний, С. Науменкова, Р. Юлдашев та інші. 

З кінця ХХ століття, а саме у 80-х рр, система фінансових ринків постійно 

функціонує на глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, що 

об’єднала провідні фінансові центри різних країн: Нью-Йорк і Чикаго в 

Америці, Лондон, Цюріх, Франкфурт, Париж, Амстердам у Європі, Гонконг, 

Токіо, Багамські й Кайманові острова, Сінгапур, Бахрейн в Азії. Зміцнення 

зв’язків між зазначеними центрами, за своєю суттю, означало фінансову 

революцію, що має три ключові аспекти: глобальна присутність міжнародних 

фінансових установ; міжнародна фінансова інтеграція; швидкий розвиток 

фінансових інновацій [1]. 

Об’єктивною ознакою сучасної світової економіки стають інтеграційні 

процеси між державами. При цьому, на сучасному етапі, найбільш динамічно 

розвивається саме фінансовий компонент даних процесів, що отримав назву 

фінансової глобалізації, яка багато в чому визначає напрями економічного 

розвитку всіх країн світу. Відповідні тенденції у міжнародній економіці 

створюють умови для докорінних змін у фінансовій діяльності, виникнення 

нових форм інтеграційних зв’язків, призводять до появи могутніх міжнародних 

фінансових установ, здатних контролювати величезні обсяги фінансових 

ресурсів та визначати напрями розвитку окремих країн.  

Не можна оминути увагою  можливі зміни щодо  економічного зростання 

в декількох країнах, що розвиваються, — Китаї, Індії, Південній Кореї, 

Бразилії, Малайзії. Це зближуватиме Захід і Схід економічно й соціально. 

Передусім посилюватиметься ресурсна (енергія, робоча сила, інтелект) 

взаємозалежність, без прив’язки до інтересів і стратегій авангардних країн. 

П’ятсотрічна роль Заходу як локомотиву глобального розвитку ослабне поряд 

із азійським глобалізмом, котрий неухильно зростає та стає антиподом 

західного [2].  

Ключовим моментом в наростанні глобальної інтеграції стане всесвітня 

інформатизація (інтернетизація). Будь-які спроби країн до самоізоляції та 

відмови від модернізації й змін є самогубством. Західна ліберальна модель 

розвитку увійде в стан перманентної кризи. Країни БРІК і асоційовані з ними 

відмовляться від західної ліберальної моделі, стратегії наздоганяючого 

розвитку та виберуть для себе один із варіантів «державно-народного 

капіталізму» на базі максимального розвитку народного підприємництва 

у формі малого й середнього бізнесу. У політичному сенсі світова система 

2025 р. буде, без сумніву, багатополярною. Значно скоротиться розрив між 

розвинутими країнами й тими, що розвиваються. Посиляться процеси 

глобальної інтеграції, що сприятимуть становленню інтегрального 

економічного ладу — альтернативи системі силового глобалізму. 
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Фінансова глобалізація та інтеграція — це багаторівневі явища, що тор- 

каються: регіональної, національної економіки (макрорівень); товарних, 

фінансових і валютних ринків, ринків праці (мезорівень); окремих компаній 

(мікрорівень) [4]. На макроекономічному рівні фінансова глобалізація 

виявляється в прагненні держав і інтеграційних об’єднань до економічної 

активності поза своїми кордонами за рахунок лібералізації торгівлі, зняття 

торгових та інвестиційних бар’єрів, створення зон вільної торгівлі, що 

додатково призводить до зрушень в національних фінансових системах. Окрім 

того, процеси глобалізації й інтеграції охоплюють міждержавні погоджені 

заходи для цілеспрямованого формування світового господарського ринкового 

(економічного, правового, інформаційного, політичного) простору у великих 

регіонах. На мікроекономічному рівні фінансова глобалізація виявляється в 

розширенні діяльності компаній за межами внутрішнього ринку. Більшості 

великих транснаціональних корпорацій доводиться діяти в глобальних 

масштабах: їх ринком стає будь-який район з високим рівнем споживання, вони 

повинні бути здатні задовольнити попит споживачів скрізь, незалежно від 

кордонів і національної приналежності. Різні ланки і стадії проектування 

виробництва і збуту продукції розміщуються в різних країнах та уніфікуються в 

міжнародному масштабі. Створення і розвиток транснаціональних фірм дає 

змогу обійти безліч бар’єрів (за рахунок використання трансфертних постачань, 

цін, сприятливих умов відтворення, кращого знання ринкової ситуації). 

Нагальною потребою стає формування єдиного глобального світового 

економічного, правового, інформаційного, культурного простору для вільної й 

ефективної підприємницької діяльності всіх суб’єктів господарювання, 

створення єдиного планетарного ринку товарів і послуг, капіталів, робочої 

сили, економічне зближення й об’єднання окремих країн в єдиний світовий 

господарський комплекс. 

Зазначаючи головне, суттєвою ознакою світової фінансової архітектури є 

активізація участі відповідних системних структур у процесах переміщення та 

використання фінансових ресурсів на глобальному, регіональному й 

національному рівнях. Треба усвідомлювати той факт, що на сьогодні половина 

обсягу промислового виробництва у світі припадає на країни, які розвиваються. 

Сучасні процеси фінансово-економічної глобалізації є поштовхом до  появу 

нових тенденцій розвитку та закономірностей базових концепцій, прогнозів і 

рішень. 

Через втрату довіри до банківської системи, зниження міжнародного 

інвестиційного рейтингу, збільшення державного боргу та військовий конфлікт 

на Сході України вітчизняна економіка стала як ніколи залежною від провідних 

міжнародних фінансових організацій. Нові запозичення варто спрямовувати на 

стабілізацію грошово-кредитної й бюджетно-фіскальної політики та банківської 

системи, врегулювання проблемних активів, конкурентоспроможні секторальні 

проекти, що сприятиме прискоренню економічного відтворення й зростання. 

Світ наближається до своєрідної точки біфуркації — нового стану, за 

яким, можливо, відкриється новий горизонт рішень. Багато в чому це залежить 
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від того, як міжнародні учасники пройдуть цей переломний момент, які 

висновки для себе зроблять і сформують нові стратегії для ситуації, що 

змінилася. Усі країни повинні брати участь у глобальній конкуренції, а тому 

мають стати глобально конкурентними.  
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Актуальність. Щоб втриматися на лідируючих позиціях в бізнесі в 

сучасному світі замало маркетингу, якості і навіть грошей. Щодня споживач 

стає ще більш вибагливим, йому постійно чогось бракує і щось не влаштовує. 

Навіть величезна кількість витрачених коштів на рекламу і висока якість 

сьогодні не може гарантувати вам рентабельність нового чи то товару, чи 

послуги. Саме тоді на допомогу приходить креатив. Креативність - це якість яка 

або є, або ні. Не сперечатимусь з тим, що талановита людина талановита в 

усьому, але не завжди найуспішніший бізнесмен чи то банкір, або ж міністр 

зможе запропонувати хоча б одну креативну ідею. Креатив можна знайти в 

усьому, що нас оточує — це завжди актуально. Саме тому темою своєї роботи я 

обрала саме розвиток креативної економіки України. 

Мета: проаналізувати сектор креативної економіки України та дізнатися 

на якому етапі розвитку вона знаходиться . 

Креативна економіка — це не просто одна з галузей економіки, що 

використовує творчий підхід, вона має значно глибше значення і виконує 

досить важливу роль. 

Сьогодні креативна економіка — це певного роду сукупність індивідів, 

основною метою та завданням яких є творчий підхід до актуальних проблем як 

локального, так і глобального масштабу, а також створення інноваційних, 

культурних та мистецьких продуктів і послуг.  

Основу креативної економіки, на мою думку становить використання 

індивідами свого творчого потенціалу та уяви для маркетингу, або ж 

підвищення цінності вигідних ідей. 
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Хоча термін «креативна економіка» Хокінс запропонував ще в 2001 і у 

розвинених країнах світу креативу виділяють велику роль, нажаль в Україні 

кластер креативних індустрій ще знаходиться на початкових стадіях розвитку. 

Креативні індустрії беруть свій початок з індивідуальної творчості, талантів і 

навіть своєрідних навичок індивідів. Ці індустрії мають потенціал до 

формування добробуту і створення нових робочих місць шляхом генерування, а 

також завдяки економічній реалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

Аналізуючи сучасний стан розвитку креативних індустрій саме України, 

можна зробити акцент на тому, що вони мають урбаністичну орієнтацію 

(центрами розвитку є провідні міста: Київ, Одеса, Запоріжжя…) і кластерну 

модель організації (ІТ-сфера, освіта, дизайн, мистецтво). 

Україна намагається розвивати креативний сектор і має для цього 

достатньо ресурсів але поки що не створено повноцінної інфраструктури 

креативних індустрій, хоча активно розвиваються різноманітні організаційні 

креативні хаби: коворкінги, майстерні, інкубатори, лабораторії і кластери. Ці 

нові простори дають змогу більшій чисельності людей продуктивно реалізувати 

й розвивати власні таланти та творчі здібності. 

В окремих регіонах України можна спостерігати  успішні спроби 

створити кластери креативних індустрій. У Львові йде робота над реалізацією 

арт-кластеру «Фабрика повидла». В Івано-Франківську розробляється 

концепція ревіталізації заводу «Промприлад» із перетворенням його на хаб 

творчості та пізнання. В Україні розвивається мережа IT-коворкінгів під 

брендом iHUB (бізнес-інкубатор). iHUB — мережа центрів інновацій та 

підприємництва, яка надає доступ до освіти, спільноти, інвесторів та простору 

для роботи в технологічних компаніях  Східної Європи. Наразі такі заклади є в 

Києві, Львові, Вінниці, Чернігові та Івано-Франківську.  

Спираючись на дані аналітичного центру «JWT Intelligence» покоління 

Z не лише активно споживає сучасну культуру, а й саме її виробляє, 

монетизуючи творчість через Інстаграм і Снепчат. Згідно статистиці 51 % 

міленіалів стверджують, що вони креативніші за попереднє покоління. [1] 

Розробляючи плани по розвитку креативної економіки багато 

консалтингових компаній в різних куточках світу прогнозують, що до 2025 

року 75 % зайнятого населення світу становитиме саме молодь. А так як молодь 

понад усе цінує нові враження та досвід, а не нудну одноманітну роботу, 

найбільш ймовірно, що вони зроблять вибір на користь креативної економіки. 

[2] 

На нашу думку, Україні дійсно не вистачає креативу у веденні справ на 

державному рівні. Сьогодні дивлячись на ситуацію в країні можна сказати, що 

замало використовувати лише навички успішного ведення бізнесу з 

підручників навчальної програми – потрібно терміново впроваджувати креатив, 

шукати нові ідеї подолання проблем, навіть просто навчитись дивитись на 

проблеми з іншого ракурсу, щоб бачити перспективи її подолання, і дійсно її 

долати. Щороку ситуація з економікою країни погіршується, розглянемо на 

прикладі: 24 липня 2019 Україна вичерпала річний обсяг своїх природних 
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ресурсів і далі «живе в кредит» у майбутнього. Щороку дата використання 

річних запасів настає раніше: людство споживає ресурси швидше, ніж вони 

встигають відновитися. І таких проблем мільйон, але на мою думку розвиток 

креативного сектору допоможе вирішити хоча б їх частину, що вже змушує 

задуматись про важливість і значимість цього сектору. [4] 

Для того щоб переорієнтувати економіку з надмірного споживання та 

важкої промисловості і направити в екологічний, прибутковий та передовий 

напрям потрібно розвивати креативні індустрії, а саме: дизайн, моду, відеоігри, 

VR-технології, серіали й навіть оцифровані музеї — всі форми культури, які 

спроможні створити затребуваний на ринку продукт. 

Сьогодні Україні ще далеко до лідерів з розвитку креативної індустрії, 

таких як: Швеція, Данія, Нідерланди, Сінгапур, Фінляндія, Франція чи 

Німеччина, адже Україна займає лише 42 місце у «Глобальному індексі 

інновацій». [3] Проте на протязі останніх років процвітає український 

кінематограф. Згідно даних Держкіно, у 2018 вийшло 35 повнометражних 

картин, які зібрали понад 198 млн грн. У 2018 році офіційний обсяг 

реалізованої продукції українських рекламних агентств становив 27,8 млрд грн, 

а експорт ІТ-послуг склав 4,5 млрд доларів. Ці показники за прогнозами надалі 

мають тільки поліпшуватись.  

Наведені дані свідчать про перспективу розвитку креативних індустрій в 

Україні. Проте креативність не проростає сама по собі будь-де. Держава 

формує сприятливу нормативно-правову базу, лібералізує доступ до фінансів 

для креативних стартапів, модернізує освіту, просуває креативні індустрії за 

кордоном засобами культурної дипломатії. Це все стимулюватиме молоде 

покоління розвивати бізнес удома, а не шукати кращої долі за кордоном.  

Загалом Україна має людей, заряджених емоційно, людей талановитих, 

людей з культурним бекграундом. Це — наша велика сильна сторона. 

Натомість важлива слабка сторона — це невміння себе презентувати, продавати 

та невміння будувати великі екосистеми. У нас переважно можна зробити щось 

у маленькій групі. Звідси і бум третіх місць, коворкінгів, які, фактично, вже є в 

кожному обласному місті. 

Отже, Україні варто відобразити креативний орієнтир економіки та 

культури в своїх політичних документах. Першою спробою системного 

відображення необхідності побудови та розвитку креативної економіки стала 

розробка стратегічного документу «Доктрина збалансованого розвитку: 

Україна−2030». Це є важливим, оскільки прийнята на сьогодні в Україні 

установка на культуру перерозподілу і виживання може призвести до 

вимирання, натомість лише культура творення та співробітництва (креативна) 

веде країну до процвітання. 
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Система организации деятельности субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Узбекистане в целом типична для развитых стран и 

стран СНГ. Однако в отдельных странах есть и другие ограничения. В 

частности, требуется сертификат платежеспособности, свидетельствующий о 

финансовом состоянии претендента на лицензию. В ряде случаев нужна 

справка об отсутствии проблем с полицией или рекомендации солидного 

предпринимателя. Тщательный контроль при оформлении лицензии делает ее 

основным документом при решении вопроса о получении малыми 

предприятиями льготных кредитов, субсидий, льгот при налогообложении и др. 

Порядок лицензирования тесно связан с системой сертификации, которая 

позволяет государству эффективно влиять на качество продукции. В 

Узбекистане эту функцию выполняют различные коммерческие структуры. Из-

за этого параллельная проверка качества одного и того же вида продукции в 

разных лабораториях дает различные результаты. Влияет на них не только 

качество представленной на сертификацию продукции, но и взаимоотношения 

с соответствующими контрольными организациями, что делает возможным 

производство низкосортной продукции, подделок и др. Все это может привести 

к снижению прибыли. 

Упорядочение системы регистрации малого бизнеса необходимо не 

только для предотвращения или смягчения предпосылок к экстремальным 

ситуациям, но и возможности для пополнения местных бюджетов. В этой связи 

целесообразно определять размер штрафов более дифференцированно по 

масштабам и характеру неоформленного предпринимательства в целях 

экономии ресурсов. 

По масштабам финансирование малого бизнеса и частного 

предпринимательства отличается от финансирования крупного производства. В 

первом случае главную роль играет краткосрочность  финансовой поддержки, 

поскольку малые предприятия нацелены на оперативное получение прибыли от 

деятельности [1]. Выбор того или иного финансового решения является 

одновременно выбором стратегии формирования достаточной прибыли для 
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обеспечения конкурентоспособности. Ибо большой бизнес — это прибыль в 

перспективе. Это обстоятельство отражается даже на поведении 

предпринимателей в процессе принятия ими финансовых решений. 

Финансовая поддержка малых предприятий — это сложный, но наиболее 

эффективный метод стимулирования предпринимательской деятельности. Его 

сложность обусловлена не только множеством источников финансирования, но 

и границами финансовой поддержки и эффективности использования ресурсов 

[2]. Финансовая поддержка также может негативно сказаться на 

предпринимательской активности, напр., освоении инновационной продукции 

(товаров, услуг), поиске возможностей для снижения затрат (издержек). 

В условиях реализации приоритетных задач, вытекающих из Программы 

стратегии развития Республики Узбекистан, в финансовой поддержке 

нуждается большое количество разных по размеру предприятий. Даже в 

рыночно развитых странах малые предприятия из-за недостатка собственных 

средств нуждаются в поддержке. Это также объясняется трудностями в рамках 

распределения бюджетных средств или фондов поддержки малого бизнеса и 

контролем за целевым использованием средств. Неопределенность финансовой 

среды создает предпосылки для экономических правонарушений. В этих 

условиях большое значение имеет создание такой внутренней финансовой 

среды, которая бы позволила сохранять стабильность хозяйственного 

механизма в условиях значительных изменений и негативного воздействия 

внешней финансовой среды. 

Важнейшей чертой современности является рост прибыли, что 

объясняется усложнением инновационных процессов, а также необходимостью 

обеспечения эффективного взаимодействия с другими финансовыми 

институтами в целях поддержания инновационной деятельности субъектов 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Поэтому финансовая поддержка их должна носить прозрачный или 

универсальный характер для формирования стартового капитала и их 

территориального размещения, а также непосредственно для их 

функционирования в кризисных ситуациях. 

В целях достижения основной стратегической цели, реализации основных 

принципов финансовой поддержки в той или иной степени, необходимо 

участие государства. Это позволяет максимально использовать те 

потенциальные возможности и резервы, которые реально существуют. 
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Оной из наиболее демократичных сфер экономики в мире стали считаться 

так называемые туристские услуги, развитие которых непосредственно связано 

с развитием глобализационных процессов, отражающих сотрудничество 

государств и социальных организаций в политической, экономической, 

культурной и других областях. Именно в процессе глобализации туристские 

услуги могут положительно влиять на все более разнообразный спрос туристов. 

Эффективному развитию туризма способствует формирование разнообразных 

сегментов рынка на международном уровне. Ныне индустрия отдыха 

превращается в лидирующую сферу экономики каждой страны. 

В условиях глобализации особое место в туристской сфере отводится 

применению новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий, которые способствуют повышению эффективности, улучшению 

обслуживания туристов, ускорению всех оперативных процедур и 

стимулированию создания новых турпродуктов. 

21 октября 2019 года в законодательном порядке в Республике 

Узбекистан был принят Закон «О туризме» [1], в котором указано о развитии 

особенно курортно-туристского и рекреационного комплекса. Но, несмотря на 

это, и в этом законе имеют место внешние ограничения. В частности, в законе 

не выделена статья, характеризующая разработку цели и задач целевой 

программы по развитию курортов и единого центрального координирующего 

органа по развитию курортов и различных видов туризма, и не указаны условия 

недопущения экономического давления со стороны естественных монополий, 

заинтересованных в развитии собственной курортной базы. 

Хочется отметить, что в законе также не выделено отдельной статьей 

развитие новых экстремальных видов туризма, т. е. с уникальными 

природными ландшафтами, туристскими и бальнеологическими ресурсами, 

археологическими памятниками, уникальными пещерами, водопадами, 

горными вершинами, создающими условия для развития новых инновационных 

экстремальных видов туризма (горнолыжный туризм, сноубордизма, дайвинг, 

джиппинг, рафтинг и другие). Отсутствует нормативно-правовая база, 

определяющая понятия и правила осуществления деятельности туристскими 

предприятиями, работающими с экстремальными видами туризма, а также 

меры, направленные на обеспечение страхования рисков и безопасности в этих 

видах туризма. 

Для того, чтобы вписаться в сценарий инновационного развития страны, 

обеспечить интенсивный рост экономики и способствовать формированию 

Программы социально-экономического развития страны до 2030 года, 
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предусмотрено инновационное развитие на основе созданных особых 

экономических зон туристского типа, основными целями которых должны 

являться: 

- создание благоприятных условий высокого инвестирования и 

предпринимательской активности для удовлетворения потребностей 

отечественных и иностранных граждан в доступном и качественном отдыхе и 

лечении на курортах; 

- содействие переводу предприятий туристской сферы на инновационный 

путь развития, интеграции в мировую экономику, концентрации финансовых и 

интеллектуальных ресурсов; 

- превращение туристско-рекреационного комплекса в высокодоходную и 

конкурентоспособную сферу бизнеса. 

Для резидентов особой туристской зоны должна быть  предусмотрена: 

-  ускоренная амортизация основных средств; 

- снижение действующей налоговой ставки налога на прибыль в размере 

до 10 %; 

-  освобождение от уплаты налога на имущество в течение от трех до пяти 

лет с даты постановки имущества на учет (соответственно предприятий, 

расположенных в сельской и городской местности); 

-  освобождение от уплаты налога на землю сроком от трех до пяти лет, с 

даты возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

-  освобождение от уплаты транспортного налога в течение от трех до 

пяти лет, с даты включения налогоплательщика в реестр резидентов особой 

туристской зоны; 

- максимальный размер арендной платы за земельные участки, 

предоставленные резиденту особой туристской зоны, определяемой 

Постановлением Правительства Республики Узбекистан об особой туристской 

зоне. 

Наибольший вклад в ускоренное развитие экономики в целом, в 

частности, Самаркандской области, должны были внести сферы, обладающие 

наибольшим инновационным и экспортным потенциалом, а также сферы, 

развивающиеся в рамках кластеров, импортозамещающие отрасли и отрасли, 

связанные с агропромышленным комплексом.  

Общей тенденцией должно являться увеличение в структуре 

производства удельного веса услуг транспорта, туристских, в том числе 

рекреационных, услуг, продукции строительства. Весьма высокие темпы роста 

должны ожидаться в оптовой торговле и общественном питании. 

Более интенсивное развитие промышленности, которое обеспечит рост 

обрабатывающих производств, предполагает также инновационный сценарий 

развития. В среднем увеличение объемов обрабатывающих производств в 

сопоставимых ценах должно вырасти до 10 % в 2019-2021 годах. В итоге объем 

промышленного производства области в части обрабатывающих производств 

должно вырасти в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом. 
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Комплекс мер по развитию отраслей реального сектора экономики 

обеспечит стабильный рост налоговых доходов бюджета к предыдущему году 

— не менее 115 процентов ежегодно в 2020−2025 годах. 

Одним из признаков успеха на рынке должно являться увеличение 

рыночной доли. Исследования показывают, что не реклама и не активное 

продвижение турпродукта обеспечивают стабильный рост доли туристского 

рынка, а инновации во всех направлениях туристской деятельности. 

Инновационные процессы должны проходить в межгосударственных и 

национальных системах управления туристской деятельностью; освоении 

новых технологий (электронная торговля, создание виртуальных туристских 

фирм); формах маркетинга, создании туристского продукта. 

Безусловно, новые технологии создают возможность для гибкой и 

сегментированной организации проведения отпуска, конкурентоспособного с 

традиционным предложением. На смену массовому, стандартному и 

комплексному туризму приходят его новые виды, сделанные на заказ, исходя из 

спроса. 

На практику нового туризма влияют такие факторы, как демографические 

изменения (старение населения), стиль жизни, характер работы, частота и 

продолжительность отпусков. Справедливости ради следует отметить, что 

продолжительность отпусков во многих хозяйствующих субъектах, напр., в 

частных предприятиях, государственных учреждениях и др., пока что не 

приспособлена к развитию как внутреннего, так и внешнего туризма. Практика 

свидетельствует, что большинство туристов как внутренних, так и внешних — 

из числа временно неработающих и члены их семей (подростки, домохозяйки, 

лица пенсионного возраста, инвалиды и др.). Подобное состояние в области 

продвижения туристов может не стимулировать развитие туризма. Поэтому 

есть все основания утвердить новые законодательные акты по предоставлению 

трудовых отпусков. Люди всех возрастов стремятся к новым и нестандартным 

путешествиям, если срок отпусков достаточен  для путешествия. Их растущая 

осведомленность, новые потребности стимулируют туристский бизнес, 

побуждают к инновациям и нововведениям.  

Инновационные туристские продукты в большинстве случаев имеют свои 

ниши в рыночном пространстве (напр., экологический, приключенческий, 

экстремальный туризм). Должен стать более популярным и культурно-

познавательный туризм, в котором появились инновационные продукты. 

Архи важна динамическая компановка тура (пэкидж-тур). Она должна 

создать возможность в масштабе реального времени составлять по требованию 

потребителя или агента, продающего услуги, различные комбинации поездки с 

единой ценой на весь пакет услуг, включенных в тур. При необходимости 

путешественники могут составлять свою поездку, выбирая предпочтительные 

виды транспорта и рейсы, гостиницы, набор экскурсий, единовременно 

оплачивая весь пакет заказанных услуг. 

В мире действует альянс The Travel Industry’s Leading Specifications 

Publication Organization, в который входят 150 организаций из всех секторов 
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туристской сферы. Альянс является некоммерческой организацией, которая 

работает над совершенствованием создания единого электронного языка для 

использования при обмене туристской информацией. Альянсом заключено 

соглашение с Всемирной туристской организацией об объединении усилий и 

взаимодействии, что дает возможность развитию туризма в рамках стран, 

входящих в этот альянс. 

Отсюда следует, что инновации в туризме должны состоять из серии 

мелких шагов, которые ведут к постепенному развитию и являются процессом 

с обратной связью. В передовых туристских компаниях инновации 

программируются и являются стандартной составляющей при принятии 

решения о дальнейшем развитии туризма. Для того, чтобы не стать 

застигнутым врасплох неожиданными инновациями на туристском рынке, 

компании должны выделять часть своего бюджета на исследования и развитие 

сферы туризма. Инновационный процесс должен становиться более 

предсказуемым, речь идет  как о поисках путей обеспечения всего населения 

турпродуктом, так и каждого индивида, желающего отдыхать в нужное время. 

Основным же критерием здесь остается качество туруслуг и подготовка 

специалистов, могущих более оперативно реализовать желания туристов, а это 

требует от специалистов степень развития научного творчества. 

Мы, в частности, считаем недопустимым удовлетворять спрос 

потребителя не по реальной, а по второстепенной туристской тематике, далекой 

от реальной жизни (напр., туристская поездка на Луну или по Тихому океану и 

т.п.). Удовлетворение в индивидуальном порядке подобной потребности на 

турпродукт — процесс дорогостоящий и отечественные туристские фирмы не в 

силах реализовать подобный инновационный турпродукт. Так же, как нам 

представляется, потребуется и новый комплекс юридических, 

организационных, экономических и управленческих мер, направленных на 

координацию деятельности туристских предприятий, на налаживание 

сотрудничества между населением, желающим путешествовать, и турагентами. 

Второй этап видится нам, прежде всего, как этап приобщения к 

туристской деятельности всех граждан. Только комплексные меры могут 

приносит плоды. 

Поэтому ближайшей целью туристских предприятий должен стать 

единый центр со своей материально-технической базой, могущий 

рекламировать роль и значение туристского путешествия. 

Ввести специальные предметы в средних специальных учебных 

заведениях, т.е. предмет «Путешествие». Поскольку процесс развития знания 

бесконечен, вопрос о путешествии имеет глобальное, мы бы даже сказали, 

философско-историческое и культурное значение. Возможно оптимальное 

решение этой проблемы при помощи телевидения и радио. А это необходимо 

на сегодняшний день всем, чтобы она оказывала влияние на нравственное 

формирование населения, развитие их души и интеллекта. 
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В Узбекистане условия льготного кредитования малых предприятий 

определены Налоговым кодексом, Законом «О Центральном банке» [2], 

Законом «О банках и банковской деятельности» [1] где отсутствуют пункты о 

льготном кредитовании субъектов малого и частного  бизнеса, и не учтен опыт 

зарубежных стран. Но в принимаемых указах Президента Республики 

Узбекистан и постановлениях Правительства Республики Узбекистан 

предусматривается вопрос о возможности создания условий для льготного 

кредитования. Анализ практики исполнения льготного кредитования 

свидетельствует, что он не обеспечивает эффективную поддержку малого 

предпринимательства путем льготного кредитования.  

Опросы, проведенные нами, показывали, что лишь каждое шестое малое 

предприятие считает реальным получение льготных кредитов, а среди молодых 

предпринимателей — каждый девятый (т.е. кредиты на жилье). Только 6 % 

предпринимателей отнесли льготной кредитование к значительной форме 

государственной поддержки. 

В качестве главных факторов (причин) отчуждения малого бизнеса от 

кредитных услуг коммерческих банков является: 

 дороговизна услуг — высокий уровень банковского процента; 

 длительность процедуры оформления кредитов; 

 краткосрочность кредитов; 

 требование залога. 
Первая из перечисленных позиций ключевая, причем высокий уровень 

банковского процента превышает его уровень по ссудам физических лиц.  

Факторами, ограничивающими возможности получения фермерскими 

хозяйствами банковского кредита, являются особо жесткие требования к ним со 

стороны коммерческих банков в отношении обеспечения ссуд; дело в том, что у 

многих из этой категории заемщиков отсутствует солидная кредитная история, 

для них характерны повышенные производственные риски (из-за 

недостаточной мобильности капитала, сезонности производимой 

сельхозпродукции), им присуща неликвидная структура активов, особенно для 

малых фермерских хозяйств (в них почти нет недвижимости, которая могла бы 

служить залогом для банковского кредита), и т. п. 

Следует иметь в виду, что сложившийся банковский сектор 

заинтересован на обслуживании крупных предприятий, а это существенно 
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повышает затраты (издержки) их кредитования и ведет к росту процентных 

ставок. 

По территории и объему производства продукции малым предприятиям 

удается получить кредиты, главным образом, лишь не более чем на 6 месяцев и 

лишь незначительную часть их общей суммы выдают на срок свыше одного 

года; таким образом, получение банковского кредита рационализируется в 

лучшем случае потребностями пополнения оборотных средств и 

финансирования заключительной фазы инвестиционных проектов. Оценивая 

данный факт, следует принять во внимание и соответствующие проблемы 

самих банков, которым сложно решится на выдачу долгосрочных ссуд. Этому 

не способствует и действующая система льготирования, в значительной мере 

оторванная от реальности и не обеспечивающая должную мотивацию 

расширения инвестиций при посредничестве банков. 
По данным Государственной статистики Самаркандской области меньше 

трети предпринимателей планируют получить кредиты из фонда поддержки 

малого бизнеса и только 14 % надеются на государственную поддержку, а к 

частному кредитованию обращалась половина руководителей малых 

предприятий [3]. 

Это вполне объяснимо. У местных финансовых институтов поддержки 

малого предпринимательства недостаточно средств для льготного 

кредитования. Безусловно, они исходят из своих возможностей, но через них 

осуществляется государственная поддержка, о низкой значимости которой 

свидетельствуют приведенные выше цифры. 

Из-за недостатка денежных средств внебюджетные специальные фонды 

осуществляют кредитование ограниченного круга малых предприятий. 

Критерии отбора кредитуемых предприятий определяются зачастую с 

субъективных позиций. Исправить существующее положение в компетенции 

местных органов власти, которые могут вернуть выделенные малому бизнесу 

денежные средства через налоги от малых предприятий. Напр., местные органы 

власти Самаркандской власти увеличили финансовую поддержку малого 

бизнеса с тем, чтобы получить от него в последующие годы 21 % налоговых 

поступлений, что будет намного больше, чем в предыдущем году. 

Представляется, что организация льготного кредитования должна 

рассматриваться дифференцированно, в зависимости от его целевого 

назначения. Напр., кредитные льготы необходимы малым предприятиям в 

сфере производства и услуг. К началу 2018 г. в общем числе заявок на кредиты 

от малых предприятий их доля составляла 11-13 %. 

При этом следует учесть, что наличие возможностей у предпринимателя 

своевременно и на приемлемых условиях получить кредит на ранних этапах 

деятельности (стартовый, инновационный и др.) является своеобразной  

профилактикой от возможных экстремальных ситуаций. 

В Узбекистане большое значение имеет стартовый кредит, необходимый 

для открытия малого предприятия. Если в начале 90-х годов большинство таких 

предприятий появлялось в результате их разукрупнения или в процессе 
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приватизации государственной собственности, то позже основными 

источниками такого капитала стали личные накопления и кредиты. 

Как правило, в Республике Узбекистан банковская система все последние 

годы находится в стадии становления и не имеет как возможностей, так и 

желания обеспечить реальный сектор экономики денежными ресурсами, на 

первый план выходят другие источники кредитования. В ряде случаев они 

плохо или вообще не регулируются действующим законодательством, либо 

предусматривают нереальные условия для заемщиков. Зачастую 

предоставление и возврат кредитов осуществляются при участии 

криминальных структур. Благоприятные условия для этого — особенность 

малого бизнеса. Здесь в основном «работают» наличные деньги. Это положение 

будет исправлено только при нормальной работе коммерческих банков. 

Очевидно, что в соответствии с условиями поддержки малого 

предпринимательства, банки имеют возможность компенсировать свою 

упущенную выгоду при кредитовании малых предприятий по ставкам ниже 

рыночных. Но, чтобы реализовать эти возможности, необходимо соблюсти ряд 

условий, что практически нереально. Напр., довести долю кредитов малым 

предприятиям до 40 % суммы всех выданных кредитов. 

Дело в том, что кредитование малого бизнеса в значительной степени 

должно осуществляться через банки, где значительная часть капитала 

принадлежит государству. Возможно, что это будут государственные 

специализированные кредитные учреждения. Именно они должны 

компенсировать разрыв между спросом малых предприятий на кредиты и 

соответствующими предложениями коммерческих банков, связанными с 

различными ограничениями. В этом случае не потребуется сложная система 

государственных субсидий процентных ставок, снизятся залоговые требования. 

Одновременно это не должно исключить возможности участия коммерческих 

банков в кредитовании малого бизнеса, однако они для этого могут широко 

использовать финансовые ресурсы государственных специальных фондов, 

участвовать в государственных программах развития малого бизнеса.  

Использование на льготных началах привлеченных средств и снижение риска 

сделает кредиты более дешевыми и доступными для малых предприятий. 
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Государственная поддержка малых предприятий может осуществляться 

за счет бюджетных средств в виде субсидий и дотаций, предоставления 

налоговых льгот, компенсаций потерь коммерческих организаций, оказавших 

финансовую поддержку малому бизнесу на льготных условиях, участия в 

создании фондов поддержки малого предпринимательства при общественных 

объединениях,  союзах и ассоциациях. 

Однако прямая финансовая помощь субъектам малого бизнеса и частного 

предпринимательства со стороны государства должна носить выборочный 

характер, но при поручительстве местных органов власти, причем 

поручительством должны пользоваться общественные организации и союзы 

предпринимателей, например: общество взаимного кредитования. В рыночно 

развитых странах практикуется по требуемому уровню. Государственные 

гарантии необходимы при получении фондами поддержки малого бизнеса 

кредитов от иностранных компаний. 

В то же время местные органы власти могут выступать гарантом перед 

инвесторами как отечественными, так и зарубежными на уровне отдельных 

малых предприятий, если они выполняют госзаказы, или работают в 

приоритетных для конкретной территории правлениях. Подобный опыт есть в 

Самаркандской области, где местные органы власти оказывают содействие в 

получении малыми предприятиями гарантов и кредитов от зарубежных 

организаций, предоставляя соответствующие гарантии инвесторам.   

Широкое использование целевых государственных субсидий малым 

предприятиям, которое имеет важное значение, особенно при реставрации или 

реконструкции зданий. Однако субсидии выделяются, если затраты на 

реконструкцию, потребность в ресурсах составляет не менее 50 % к общей 

сумме капитала предприятия. Хотя подобные ограничения и не отражены в 

законодательных актах, данный подход может предотвращать распыление 

государственных средств, и стимулирует заинтересованность 

предпринимателей в проведении реконструкции в короткие сроки. 

Необходимо предоставить субсидии в размере не более 15 тыс. долл. 

США, если предприниматель будет открывать новые рабочие места, принимать 

новых работников и обеспечит их работой в течение года. При этом годовой 

оборот малого предприятия должен составлять те размеры, которые могли бы 

обеспечить прибыльную работу. Подобные ограничения масштабов работы 
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малого предприятия стимулируют предпринимателей к развитию своей 

деятельности, и, тем самым, увеличивают налоговые поступления в доходы 

бюджетов всех уровней. В результате правительство компенсирует свои 

затраты путем стимулирования создания  новых рабочих мест.   

Государственные субсидии при поддержке малых предприятий через 

необходимость освобождения их от отдельных платежей в бюджет. Эта форма 

финансовой поддержки в конечном итоге может привести к увеличению 

занятости населения. При этом расходы работодателя на оплату труда вновь 

принятого работника будут соответственно меньше, что создаст условия для 

формирования дополнительных финансовых ресурсов. Величина и порядок 

представления государственных субсидий малым предприятиям необходимо 

определять в рамках законодательных актов. Подобные законы должны быть 

направлены на решение с помощью малого бизнеса задач в рамках программы 

Стратегии развития Республики Узбекистан до 2021 г. [1]. Это позволит иметь 

единое правовое поле, в рамках которого можно будет реализовать 

самостоятельность местных органов власти в использовании их потенциальных 

возможностей. При этом рекомендуется принимать законы с учетом 

возможных потерь от предоставления налоговых льгот малым предприятиям 

или дополнительных  расходов на их финансовую поддержку. 

Эффективность такого подхода подтверждается опытом финансовой 

поддержки малого бизнеса, действующей в рыночно развитых странах. Это 

обеспечит действенность использования гибкой системы финансовой 

поддержки малого предпринимательства. Формы и методы стимулирования 

работы отдельных групп малых предприятий в строго занятых направлениях 

для решения конкретных социально-экономических задач территории в той или 

иной степени могут дать ожидаемый результат, особенно в рыночно развитых 

странах.  

Финансовая поддержка малого бизнеса должна проводиться постоянно, 

однако конкретные формы и методы необходимо корректировать в зависимости 

от текущей социально-экономической ситуации и изменений в экономической 

политике. Обычно корректировка должна затрагивать величину субсидий, 

изменение приоритетов в структуре малого предприятия. Обновленные 

показатели системы финансовой поддержки, должны также определяться на 

два ближайших года.  

Такой подход на уровне территории позволяет не только гибко 

использовать малое предприятие для решения отдельных задач, но и 

повышение его потенциальной возможности на основе целевых субсидий в 

рамках каждой рыночно развивающейся страны.    
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Инновационно-инвестиционной политике отводится ключевое место в 

процессе проведения экономических и социальных преобразований, 

направленных на создание новых благоприятных условий для развития 

инновационного предпринимательского бизнеса. 

В условиях углубления структурных преобразований в экономике 

проблема повышения инновационно-инвестиционной активности предприятий, 

является одной из узловых. 

Инновационно-инвестиционная политика государства должна быть 

нацелена, прежде всего, на дальнейшее углубление структурных 

преобразований в экономике, активизацию инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятий в целях привлечения иностранных инвестиций 

путем создания наиболее благоприятных условий для решения социальных 

задач посредствам выбора инновационно-инвестиционных приоритетов. 

Важнейшей задачей при этом должно явиться не только стимулирование 

инновационной деятельности предпринимательства, но и совершенствование 

системы льгот и преференций при осуществлении инновационно-

инвестиционных процессов.  

Для реализации этой задачи в Республике поддержка государственного 

инновационного финансирования, явно проявившаяся в последние годы  на 

мировом рынке инновационных инвестиций, характерна и для Узбекистана. В 

Узбекистане был принят ряд дополнительных правовых норм, направленных на 

дальнейшие улучшение инновационно-инвестиционной привлекательности 

отечественных предприятий. При этом реализация проектов, стоимость 

которых превышает 50 миллионов долларов, в которых доля иностранного 

инвестора составляет не менее 50 процентов нового строительства 

производственной инфраструктуры, осуществляется за счет вложений 

государства. 

Следует заметить, что устойчивость и активность развития предприятий 

играет важную роль в формировании современной инновационной структуры 

экономики.  

В условиях углубления структурных преобразований актуальной задачей 

становиться приоритетное развитие инновационных высокотехнологических 

производств, ориентированных на выпуск инновационно качественных 

продуктов, направленных на повышение конкурентоспособности 

отечественных малых предприятий на модернизацию производства, ускоренное 
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обновление всех сфер экономики. Это может быть достигнуто  за счет 

инвестиций в инновационный сектор. 

Как показывает мировая практика, в развитых странах при реализации 

инновационной политики акцент делается на финансирование научных 

исследований и разработок. Как показывает мировая практика, в промышленно 

развитых странах наукоемкость их достигает 3 %-го уровня от ВВП, ибо 

наукоемкость их в 2008 году по отношению к ВВП составила в США — 2,5 %, 

Японии — 3,18 %, Израиле — 4,71 %, Швеции — 3,86 %, Финляндии — 3,51 %, 

Республики Корея — 2,99 %, Германии — 2,51 %, Франции — 2,13 %, Тайване 

— 1,42 %, Китае — 1,34 %, России — 1,34 % [3]. 

При этом объем мирового рынка инновационной и наукоемкой 

продукции достигло до 2,3 трлн долл. США, из них на долю США приходится 

36,0 %, Японии — 30,0 %, Китая — 6,0 % и России — 0,3 % [2]. 

Следовательно, в промышленно развитых странах развитию 

инновационной деятельности предприятия ныне также уделяться большое 

внимание. Именно этому сектору экономики государство выделяет займы, 

оказывает практическую помощь в получении под гарантии или 

поручительства кредитов коммерческих банков. 

Поэтому улучшение инвестиционной и деловой инновационной среды 

является важным приоритетом для развития экономики всей страны. За 

последние годы республика достигла заметных успехов в формировании 

позитивной среды для развития инновационных процессов. Принято ряд мер, 

направленных на дальнейшее удешевление и обеспечение прозрачности всех 

процедур, связанных с обеспечением развития малого инновационного бизнеса 

в стране. 

Положительно оцениваются и первые результаты осуществляемых 

мероприятий по развитию инновационной деятельности субъектов малого 

бизнеса для улучшения их деловой активности. По отчетам Всемирного банка 

по ведению бизнеса, Узбекистан поднялся в рейтинге на восемь позиций, а по 

налогообложению — на 61 позицию. По оценке ПРООН, Узбекистан вошел в 

первую десятку стран по количеству проведенных реформ в области 

облегчения ведения бизнеса за последний год [1].  

Обращает на себя внимание и то, что в стране обеспечивается активная, 

адресная инновационная политика, в основе которой лежат проводимые в 

стране структурные преобразования и диверсификация экономики благодаря 

реализации активной и адресной программы инновационных мер. 

Особое место в реализации программы мер по обеспечению 

модернизации производственного потенциала страны занимает активная и 

адресная инвестиционная политика, ориентированная на обеспечение 

инновационного развития экономики. 

Касаясь этого, следует отметить, что инновационная ориентация, 

заложенная в программу по обеспечению структурных преобразований, 

модернизации и диверсификации производства, должна сопровождаться 

существенным расширением масштабов производства промышленной 
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продукции с высокой добавленной стоимостью на основу углубленной и 

комплексной переработки отечественного сырья и природных ресурсов. 

Речь идет, прежде всего, о внедрении современных технологий более 

глубокой переработки исходного сырья и полуфабрикатов, строительства для 

этого новых комплексов и производств в таких отраслях, как нефтегазовая, 

нефтехимическая, легкая и электротехническая, а также производство 

востребованных на мировом, региональном и внутреннем рынках готовых 

товаров текстильной, кожевенно-обувной, пищевой, фармацевтической 

промышленности, бытовой химии, электронной и электробытовой техники, 

строительных и отделочных материалов. 

Все это должно способствовать не только ресурсосбережению и 

импортозамещению, но и оптимизации и улучшению структуры 

промышленности, а также повышению в ней доли обрабатывающих отраслей и 

производств. Разумеется, что намеченная инновационная стратегия и тенденция 

имеют не только прямое отношение к малым предприятиям, но и во многом 

решаются ими же и во благо их настоящего и будущего.   

Следовательно, необходимо способствовать продлению сроков 

функционирования инновационных предприятий, нежели традиционных. Ибо, 

как свидетельствует не только мировой, но уже и отечественный опыт, 

предприятия, функционирующие вне современных инноваций, не имеют 

большой перспективы, не выдерживают, или, по крайней мере, не могут 

выдерживать развивающуюся с каждым днем конкуренцию. 
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Ефективне функціонування підприємств в ринкових умовах неможливо 

без сталого розвитку. Динамічний сталий розвиток безпосередньо впливає на 

економіку України, і навпаки, створення сприятливого зовнішнього середовища 
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з боку держави відкриває нові можливості для вдосконалення системи 

управління сталим розвитком підприємств. Відповідно, забезпечення сталого  

розвитку — функція не лише підприємства, але і держави в цілому.  

Поняття «Сталий розвиток» має велику кількість дефініцій (за різними 

джерелами від 50 до 100). Наявність різних інтерпретацій, відсутність єдності 

думок у визначенні і трактуванні сталого розвитку пояснюється як складністю 

самого поняття, що включає соціальні, економічні і екологічні характеристики 

розвитку, так і неспівпаданням поглядів представників різних верств 

суспільства (наукових, політичних, підприємницьких та ін.). І, як відмічає 

А. Д. Урсул, «визначень буде ще більше, оскільки йде процес усвідомлення 

майбутнього розвитку, яке невизначено і багатоваріантне» [1].  

Виникає необхідність синтезу та систематизації знань, щодо зазначеного 

питання, в численних публікаціях вітчизняних й зарубіжних вчених-

економістів.  

При дослідженні поняття «сталий розвиток підприємства» необхідно 

враховувати, що сучасне підприємства слід розглядати в середовищі його 

функціонування та позиціонувати в соціально-економічному просторі як центр 

перетину інтересів різних суб’єктів і інститутів, цілі діяльності якого 

визначаються не стільки отриманням власної вигоди, скільки гармонізовані з 

цими інтересами. Сталий розвиток підприємства повинен базуватись на 

взаємозв’язку інтересів трьох її складових: економічна стійкість розвитку, 

соціальна стійкість розвитку, екологічна стійкість розвитку. 

Слід констатувати, що сталий розвиток підприємства визначає не тільки 

економічна ефективність, але і соціальна орієнтація та екологічна 

відповідальність бізнесу; орієнтація діяльності підприємства на врахування 

балансу інтересів зацікавлених осіб; наявність стратегії розвитку і ефективної  

системи управління, що реагує на зміни у зовнішньому і внутрішньому 

середовищі; наявність необхідного капіталу, що примножує вартість і є 

підґрунтям в довгостроковій перспективі розвитку діяльності. 

Аналіз та узагальнення існуючих визначень дозволяють навести 

авторське бачення на розуміння терміну сталий розвиток: так під сталим 

розвитком підприємств, слід розуміти  максимально ефективну цілеспрямовану 

діяльність направлену на довгострокову перспективу з підвищенням вартості 

підприємства за економічними, екологічними та соціальними показниками, що 

супроводжується пристосуванням до коливань зовнішнього середовища при 

взаємодії з зацікавленими особами (стекхолдерами). 

Характерними рисами сталого розвитку підприємства є: фінансова 

стабільність і позитивна динаміка у прибутковості, дохідності; наявність 

постійних замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто 

джерела доходів підприємства; комфортність праці, компетентність, соціальна 

захищеність персоналу; позитивний вплив результатів діяльності на суспільну 

свідомість з точки зору охорони навколишнього середовища і споживання 

енергетичних ресурсів; позитивна оцінка методів і етики діяльності 

підприємства суспільством, персоналом і партнерами у бізнесі [2]. 
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Сталий розвиток підприємства як багаторівневий, багатоетапний, 

різноплановий, багатовимірний, процес руху вперед, який дозволяє досягти 

більш якісний рівень діяльності через кількісні і якісні перетворення, 

характеризується єдністю, спрямованістю, закономірністю, необоротністю, 

циклічністю, альтернативністю і багатоваріантністю, внутрішньою 

суперечливістю, взаємозв’язком прогресу і регресу. 

Багатоетапність еволюції підприємства орієнтованого на сталий розвиток 

можливо охарактеризувати рядом якісно (функціонально) різних станів, що 

визначають його окремі фази (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика стану підприємства орієнтованого на сталий розвиток 

Назва фази Характеристика стану Можливі стратегії бізнесу 

Підприємство-

лідер 

 

Підприємство відрізняється високою 

ступеню стійкості, активним 

розвитком та має домінуючу позицію 

на ринку збуту. Але «надлишок» 

стійкості обмежує мобільність і 

оперативність організації діяльності та 

обтяжує зайвими ресурсами та 

запасами  

Для захисту своїх позицій 

необхідно продовжувати 

інвестування в бізнес, поки 

спостерігається зростання галузевих 

показників 

 

Потенціал 

розвитку 

Підприємство стабільно розвивається, 

займає сильні позиції, але недостатньо 

ефективно використовує потенціал 

активного розвитку  

Пріоритетними напрямами є: 

інвестування в оновлення основних 

засобів, інновації, НДДКР, 

виявлення невикористаного 

потенціалу розвитку, зберігання 

займаної позиції на ринку та 

примноження ресурсів для розвитку 

бізнесу 

Невиправдане 

джерело  

коштів 

підприємства 

Підприємство збільшує статки, при 

відсутності інвестування в розвиток, 

що породжує процес стагнації в 

діяльності та є свідченням 

неефективного управління ресурсами, 

слабкий рівень розвитку при 

невиправдано високому рівні стійкості 

Першочерговою необхідністю є 

розробка плану розвитку 

підприємства з підтримкою 

оновлення основних засобів, 

інвестиції в інновації, НДДКР та 

орієнтуванням на доходність 

виробництва, підвищення 

соціальних показників 

Стійкий 

підйом 

 

Підприємство динамічно розвивається 

за всіма напрямами діяльності, має 

високий рівень стійкості 

 

Рекомендовано дослідити та 

проаналізувати залежність 

економічного ефекту від 

капіталовкладень в галузь. 

Визначити бізнес-напрямок для 

інвестування при детальному 

аналізі вкладень для досягнення 

позицій лідера 

Стійка 

рівновага 

Підприємство розвивається з 

оптимальним ступенем стійкості, 

займає середні позиції в галузі 

Необхідно інвестувати частинами 

при детальному аналізі 

кон’юнктури  ринку та 

економічного становища 

підприємства 
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продовження табл. 1 

Назва фази Характеристика стану Можливі стратегії бізнесу 

Стійкість в 

непривабливій 

галузі 

Підприємство займає середні позиції 

на ринку. Відсутні можливості 

розвитку  

Інвестування потребують інновації 

в нову продукцію. Аналіз 

ефективного використання власних 

ресурсів для подальших перспектив 

розвитку виробництва 

Нестійкість в 

привабливій 

галузі 

В привабливій галузі підприємство має 

високий рівень розвитку, але при 

низькому рівні стійкості. При даному 

стані доцільно або подвоїти обсяг 

виробництва або призупинити 

діяльність 

Після детального аналізу доцільно 

або здійснювати ризиковані 

інвестиції за ключовими 

напрямками розвитку, або змінити 

напрям діяльності 

Слабкі позиції 

в помірно 

привабливій 

галузі 

Всі ресурси підприємства спрямовані 

на забезпечення розвитку, але при 

низькому рівні стійкості 

Рекомендується часткове  

зменшення виробництва, 

призупинити інвестиції в основні 

напрямки розвитку. Поступове 

призупинення діяльності в 

залежності від  отриманого 

прибутку та балансу надходження й 

відтоку фінансових ресурсів від 

діяльності 

Межа здоров’я 

підприємства 

Слабкі позиції підприємства. 

Відсутність розвитку та приросту 

економічних показників діяльності. 

Стан на межі визнання банкрутства 

Продаж даного бізнесу або 

прийняття кардинальних 

антикризових заходів 

 

Аналіз фаз розвитку діяльності підприємства дозволяє оцінити існуючу 

систему управління, її потреби в радикальних змінах, модернізації підходів та 

дієвість фінансового забезпечення від настання кризових становищ. 

Зазначене диктує необхідність аналізу сталого розвитку підприємства та 

його оптимальної стратегії підвищення результативності діяльності, що 

можливе завдяки розробки ефективної фінансової політики. 
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Ефективність функціонування та розвиток підприємства прямо залежать 

від того, наскільки раціонально підприємство розпоряджається своїми 

фінансовими ресурсами. Від того, наскільки підприємство забезпечено 

необхідними ресурсами, залежить його платоспроможність, що значною мірою 

визначає фінансовий стан цього підприємства. Саме тому одним із головних 

завдань фінансових менеджерів підприємства є розробка та здійснення 

ефективного формування фінансового механізму розвитку підприємства. 

Дослідженню питань управління фінансовими ресурсами підприємств 

розглядалися у працях вітчизняних і зарубіжних науковців Г. М. Азаренкової, 

М. Д. Білика, І. О. Бланка, О. Д. Василика, В. М. Гейця, Л. А. Дробозиної, 

Г. Г. Кірейцева, М. Н. Крейніної, В. І. Міщенка, С. В. Науменкової, 

А. М. Поддєрьогіна, В. М. Родіонової, П. Самуельсона, І. В. Сала, 

В. М. Суторміної, Є.  С. Стоянової, А. Д. Шеремета та ін. 

Проте у даний час питання вдосконалення управління фінансовими 

ресурсами варті ще більшої уваги. Не вирішені раніше частини загальної 

проблеми полягають у тому, що в існуючих наукових дослідженнях недостат-

ньо уваги приділяється питанням взаємопов’язання фінансового механізму та 

вибору фінансової стратегії із завданнями управління фінансовими ресурсами. 

Метою дослідження є розкриття сутності формування фінансового механізму 

підприємства, місця системи управління фінансовими ресурсами у фінансовому 

механізмі підприємства та її завдань в процесі реалізації фінансової стратегії 

підприємства. 

Основою фінансів підприємств є фінансові ресурси — грошові доходи і 

нагромадження, які формуються у суб’єктів господарювання у процесі їх 

господарської діяльності за рахунок власних, позикових і залучених джерел 

фінансування і використовуються для формування активів підприємства, 

грошових резервів, виконання фінансових зобов’язань, а також для здійснення 

інших заходів з метою забезпечення ефективності розвитку підприємства. 

Успішна діяльність підприємства неможлива без ефективного управління 

фінансовими ресурсами. Воно може бути спрямоване на досягнення таких 

цілей [1]: виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; уникнення 

банкрутства і великих фінансових невдач; лідерство в боротьбі з конкурентами; 

збільшення ринкової вартості фірми; прийнятних темпів зростання 

економічного потенціалу фірми; зростання обсягів виробництва та реалізації; 
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збільшення прибутку; зменшення витрат; забезпечення рентабельної діяльності 

і т. д. 

Система управління фінансовими ресурсами підприємства є складовою 

фінансового механізму підприємства. Як зазначає І. О. Бланк «механізм 

фінансового менеджменту представляє собою систему основних елементів, 

регулюючих процес виробки і реалізації управлінських рішень в області 

фінансової діяльності підприємства» [2]. І. О. Бланк розглядає його як 

сукупність фінансового забезпечення, фінансового регулювання, управління 

фінансовими ресурсами та управління фінансовими потоками, системи 

конкретних методів та прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю 

підприємства [2]. 

На нашу думку, в широкому розумінні фінансовий механізм підприємства 

можна визначити не лише  як процеси розподілу і використання фінансових 

ресурсів, але і діяльність, пов’язану із впливом на формування фінансових 

ресурсів, управління грошовими потоками підприємства. 

Під час формування організаційної структури системи управління 

фінансами потрібно дотримуватися загальних принципів побудови управління 

підприємства, а саме: 

- організаційна структура повинна відповідати стратегії організації; 

- організаційна структура повинна відповідати середовищу 

господарювання суб’єкта; 

- відсутності суперечностей між елементами організаційної структури 

[3]. 

Формування фінансової стратегії передбачає послідовність певних етапів. 

По-перше, воно не можливе без збирання інформації про ринкове середовище 

функціонування підприємства (конкурентів, постачальників, клієнтів, 

посередників, державні органи та служби, банківські установи) та її детального 

аналізу. На цьому етапі фінансові менеджери повинні застосовувати 

відповідний фінансовий інструментарій: мікроекономічне фінансове 

планування, прогнозування, стратегічний і фінансовий аналіз (зокрема СВОТ-

аналіз, що охоплює аналіз слабких і сильних сторін підприємства, ризиків та 

додаткових шансів), статистичні методи та економіко-математичне 

моделювання. Після виконання аналітичної роботи, здійснення відповідних 

розрахунків, обговорення альтернативних варіантів розвитку подій 

приймається управлінське рішення щодо вибору фінансової стратегії, яку 

надалі деталізують за напрямами фінансової політики та реалізовують згідно з 

планом. Оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий термін 

(переважно, до 3 років), то її найважливішим завданням є визначення обсягів, 

джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської 

діяльності підприємства. 

Вибираючи ту чи іншу форму залучення фінансових ресурсів, потрібно 

враховувати вартість позикових коштів та особливості діяльності суб’єкта 

господарювання: рівень налагодженості логістичних зв’язків, організацію 

постачання та збуту, тривалість виробничого циклу, структуру кредиторської та 
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дебіторської заборгованості, середній обсяг виручки від реалізації та 

собівартості продукції, розмір власного капіталу тощо. Іноді «молодим» 

підприємствам доцільніше здійснювати виробничо-господарську діяльність за 

рахунок залучення позикового капіталу, ніж нарощувати власний, 

використовуючи ефект фінансового важеля. 

Забезпечення достатніми обсягами фінансових ресурсів є однією з 

найважливіших умов досягнення цілей та завдань, передбачених фінансовою 

стратегією підприємства [4]. Конкретні шляхи досягнення відповідних цілей 

визначає фінансова політика, яка охоплює політику управління структурою 

капіталу, цінову політику, податкову політику, політику управління доходами, 

політику управління витратами, політику управління формуванням і 

використанням прибутку, дивідендну політику, інвестиційну політику тощо. 

Всі можливі види фінансової стратегії фірми можуть бути представлені у 

вигляді матриці фінансових стратегій фірми. Маніпулюючи в рамках даної 

матриці, ми можемо розглядати проблему в динаміці, даючи можливість не 

тільки формулювати  фінансову стратегію, але і модифікувати (міняти) її в 

результаті зміни якихось дуже важливих параметрів функціонування 

підприємства як такого.  

Враховуючи існуючі проблеми в розвитку українських підприємств, 

необхідно насамперед звернути увагу на те, що для зміцнення їх фінансового 

стану потрібно застосовувати комплекс інструментів, прийомів та методів, які 

дозволяють ефективно залучити локальні фінансові механізми й забезпечувати 

реалізацію фінансової політики господарюючих суб’єктів. Розвиток 

підприємств неможливий без достатнього обсягу фінансових ресурсів з усіх 

можливих джерел фінансування. В сучасних умовах господарювання 

українським підприємствам необхідно застосовувати раціональні підходи до 

залучення фінансових ресурсів. Побудова адекватного механізму управління 

фінансовими ресурсами підприємства та чітке його виконання дасть 

можливість досягнути бажаних результатів. 
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Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від тієї 

стратегії управління його капіталом, яку підприємство обрало. Відповідно до 

цієї тези важливою є роль механізму управління структурою капіталу 

підприємства. 

Істотний внесок у науковий доробок досліджень питань, пов’язаних з 

управлінням капіталом підприємств, здійснили такі вчені-економісти, як Е. 

Нікбахт, І. Балабанов, Є. Бріхмен, І. Бланк [1], А.Поддєрьогін, В. Ковальов, 

О.Терещенко тощо. Зокрема їхні наукові дослідження стосувалися розробок з 

питань управління та оптимізації капіталу за критеріями найвищої дохідності, 

мінімізації вартості та ризику. Однак, низка істотних аспектів оптимізації 

джерел  фінансування  залишаються  недостатньо проаналізованими зокрема з 

огляду на появу та практику застосування новітніх фінансових інструментів. 

Обираючи метод управління та оптимізації структури капіталу варто 

враховувати особливості кожної з його складових. Зокрема перевагами 

формування капіталу підприємства з власних джерел науковці виділяють 

наступні: забезпечення фінансової стійкості підприємства, його 

платоспроможності в довгостроковому періоді, а відповідно зниження 

залежності від кредиторів та мінімізація ризику банкрутства; більша здатність 

генерувати прибуток за рахунок економії на фінансових витратах (відсотках за 

обслуговування кредитів); відносна простота залучення капіталу за рахунок 

внутрішніх джерел (таких як, наприклад, реінвестований прибуток), оскільки 

рішення пов’язані із збільшенням власного капіталу приймаються власниками 

без необхідності отримання згоди ззовні [2]. 

Формування капіталу за рахунок власних джерел, однак, має і свої 

обмеження та недоліки: передусім власні джерела формування капіталу є 

обмеженими, це зумовлено: з одного боку обмеженою можливістю 

підприємства генерувати прибуток та спрямовувати його частину на 

резервування і реінвестування, з іншого (у випадку залучення акціонерного чи 

пайового капіталу) проблемою розмиття частки засновників та ризиком втрати 

контролю над підприємством. В періоди сприятливої кон’юнктури ринку така 

обмеженістьстає перепоною динамічному розвитку підприємства, а отже 

зменшенням ефективності використання коштів власників; висока вартість у 

порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу за 

рахунок оподаткування прибутку та сплати дивідендів акціонерам, останнє, 
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втім, залежить від дивідендної політики підприємства; невикористання 

підприємством ефекту фінансового левериджу у вигляді приросту 

рентабельності власного капіталу завдяки залученню позикового, що знову ж 

таки зумовлює низьку ефективність використання коштів власників [3]. 

Таким чином підприємство, яке орієнтоване на формування капіталу 

переважно за рахунок власних джерел мінімізує фінансові ризики за рахунок 

вищої фінансової стійкості, але обмежує темпи свого розвитку та не 

використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. 

Натомість формування капіталу підприємства за рахунок позикових 

джерел має наступні переваги: широкі можливості залучення, щоправда ці 

можливості головним чином зумовлюються позитивною кредитною історією, 

наявністю ліквідних об’єктів застави або гарантій поручителя; можливості 

динамічного розвитку підприємства, коли економічна кон’юнктура вимагає 

суттєвого розширення діяльності, а отже і нарощення активів підприємства; 

нижча вартість порівняно з власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту 

«податкового щита» (оподатковуваний прибуток підприємства зменшується на 

суму фінансових витрат — тобто процентних платежів на обслуговування 

позикового капіталу); використання ефекту фінансового левериджу задля 

збільшення ефективності використання коштів власників [2]. 

У той же час використання позикового капіталу має наступні недоліки: 

ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності, а отже ризик 

банкрутства; висока залежність вартості позикового капіталу від коливань 

кон’юнктури фінансового ринку. Ця обставина нівелює зокрема останню 

перевагу використання позикового капіталу в Україні, адже висока вартість 

позикових джерел (вище, аніж рентабельність активів підприємств) зумовлює 

від’ємний ефект фінансового левериджу, а отже навпаки зниження 

ефективності викорситання коштів власників через використання кредитів; 

певна складність процедури залучення, оскільки рішення про надання коштів з 

позикових джерел залежить від кредиторів, часто потребує ліквідних об’єктів 

застави або зовнішніх гарантій; активи, сформовані за рахунок позикового 

капіталу, генерують меншу  норму прибутку на суму фінансових витрат [3]. 

Таким чином підприємство, що формує капітал, орієнтуючись на 

переважання позикових джерел може мати більш високий фінансовий 

потенціал свого розвитку та можливості приросту рентабельності власних 

коштів, але поряд з тимв більшій мірі генерує фінансовий ризик і загрозу 

банкрутства, що, як показує практика, особливо загострюється в періоди 

фінансових криз через неспроможність підприємства обслуговувати раніше 

взяті на себе зобов’язання та неможливість рефінансувати борги через 

незадовільну кон’юнктуру на фінансових ринках. 

На нашу думку проблему оптимізації капіталу як в площині теоретичного 

обгрунтування так і практичної імплементації варто розглядати з урахуванням 

новітніх тенденцій та розвитку фінансових інструментів. Таким інструментом 

зокрема є мезонін-капітал. Зарубіжна практика свідчить про нарощування цього 

виду фінансування, яке відбувається у різних формах, зокрема так званого 
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субординованого боргу, партисипативних кредитів, конвертованих облігацій, 

«тихої» участі у корпорації, розміщенні привілейованих акцій. Ці інструменти в 

тій чи іншій мірі є своєрідним поєднанням боргових інструментів з участю 

інвесторів у капіталі підприємства. Варіюються основні атрибути таких 

інструментів: терміновість, наявність забезпечення та черговість задоволення 

вимог кредиторів, участь у прибутках чи фіксована дохідність, відповідальність 

вкладеним капіталом за зобов’язаннями корпорації, можливості конверсії боргу 

у власність тощо [3]. 

Перевагами такої форми залучення джерел фінансування є зокрема 

більша підприємницька свобода реципієнта та обмеження втручання 

мезонінного інвестора, збільшення фінансування без розмивання часток 

акціонерів, довгостроковий характер залучення коштів, гнучкість оплати за 

користування капіталом (в разі використання інструментів з плаваючою 

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

вартість залучення мезонін-капіталу зазвичай є дорожчою порівняно з 

традиційними борговими інструментами. 

Фінансування підприємств за рахунок мезонін-інвестування в Україні 

поки що не знайшло достатнього розповсюдження. На заваді цьому стоїть 

нормативна неврегульованість, низька довіра інвесторів до такого виду 

фінансування тощо. Відповідно для розвитку мезонінного фінансування в 

Україні необхідно вдосконалення нормативно-правового забезпечення, зокрема 

прийняття підзаконних актів Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, створення національного сегменту ринку мезонін-

фінансування тощо. 

Отже, формуючи свій капітал підприємство  може  використовувати  

власні  та  позикові кошти. Оптимізація структури капіталу в залежності від 

джерел їх залучення залежить великою мірою від переваг та недоліків кожного 

з джерел, економічної кон’юнктури, політики підприємства, міри ризику тощо. 

Перспективним напрямом управління капіталом підприємства є залучення 

новітніх фінансових інструментів, зокрема, відомих під загальною назвою 

мезонін-капітал, що поєднує переваги як власних так і позикових джерел 

фінансування. 
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Для залучення та ефективного використання у господарській діяльності 

підприємств важливу роль відіграє науково обґрунтована система діагностики 

інвестиційної привабливості, яка повинна мати комплексний підхід. Проблема 

зниження інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, їх ділової 

активності 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 статті 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. 

Пошук оптимальних методів оцінювання інвестиційної привабливості за 

сучасного розвитку економічних процесів є досить популярною серед сучасних 

науковців. Саме тому, існує різноманітна кількість методик, які основують на 

економіко-математичних обчислюваннях та дозволяють найбільш якісно цінити 

рівень інвестиційної привабливості підприємства будь-якої галузі економіки. 

У 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. 
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 
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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 

або оборотності капіталу, фінансовій стійкості підприємства, прибутковості 

діяльності підприємства, платоспроможності та ліквідності, структури активів 

та капіталу [1]. 

Однак аналіз фінансового стану підприємства за всієї його важливості і 

значущості не дає змогу одержати повну всебічну оцінку інвестиційної 

привабливості підприємства [2]. 

Систематизувавши та узагальнивши сучасні методологічні підходи та 

інструментарій аналізу інвестиційної привабливості підприємств науковцями 

розроблено концептуальні положення моделювання, що розглядають 

інвестиційну привабливість підприємства як комплексну характеристику, яка 

формує попереднє уявлення потенційного інвестора про об’єкт інвестування та 

його оточуюче середовище. Зважаючи на це, в процесі аналізу інвестиційної 

привабливості підприємства такі її складові, як фінансовий стан об’єкта 

інвестування, інвестиційна привабливість відповідного регіону, галузі та ринку 

продукції розглядаються як рівнозначні. 

У процесі фазифікації для критеріїв оцінювання будується їхнє 

лінгвістичне відображення (лінгвістичні змінні). Відповідність між значеннями 

критеріїв оцінювання та термами лінгвістичних змінних описується функціями 

належності, які  мають квазідзвоноподібну форму [3]. Зважаючи на властивості, 

які мають функції такого виду, вони якнайкраще підходять для застосування в 

складних ієрархічних логіко-лінгвістичних моделях, в основі яких лежить 

велика кількість різного роду математичних та логічних перетворень, а також 

функціональних зв’язків, що мають нелінійний характер. 

Для побудови функцій належності використовують нейронну мережу, що 

самоорганізовується (карту Кохонена) [3]. Нейронні мережі Кохонена — це 

широкий клас нейронних мереж, що містить у собі так званий шар Кохонена. 

Шар Кохонена являє собою множину формальних нейронів з лінійною 

функцією активації. Характерною особливістю мереж Кохонена є принцип 

«переможець забирає все», тобто максимальне вихідне значення дорівнює 

одиниці, а усі інші – нулю [3]. 

Залежність між вхідними критеріями оцінювання та вихідною 

інтегральною змінною описується за допомогою механізму нечіткого логічного 

виводу, в основі якого лежить інструментарій теорії лінгвістичної змінної, 

нечіткої логіки та нейротехнології. Головною перевагою, даного підходу перед 

іншими є те, що він дозволяє приймати рішення в умовах 

багатокритеріальності, неоднорідності та неповноти вихідної інформації без 

використання експертних методів обробки даних, що значною мірою підвищує 

ефективність процесу управління [4].  

Використаний підхід принципово відрізняється від існуючих 

композиційних правил згортки тим, що дозволяє сформувати базу нечітких 
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знань без залучення експертної думки в умовах багатокритеріальності та 

відсутності бази порівняння для інтегральних змінних вищого рівня ієрархії. За 

рахунок цього підвищується адекватність результатів оцінювання та 

ефективність інвестиційних рішень, прийнятих на їхній основі. Необхідно 

зазначити, що згаданий комплекс економіко-математичних моделей дозволяє 

аналізувати мікро- та макросередовища об’єкта досліджень як в комплексі, так і 

пофакторно, що значно розширює сферу її прикладного застосування [4]. 

Однією з найбільш розповсюджених моделей оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства є матрична модель, яка дозволяє здійснити 

системну оцінку та прийняти остаточне рішення на основі узагальненого 

показника. 

Відповідно до матричної моделі до уваги беруться як кількісні (показники 

ліквідності, фінансової стійкості, показники оборотності активів, показники 

прибутковості), так і якісні (галузева приналежність, регіональна інвестиційна 

привабливість, стадії життєвого циклу підприємства, розрахунки підприємства 

по кредитах, розрахунки підприємства з персоналом, інформація щодо 

професійних здібностей керівництва, інформація щодо сумлінності керівника 

підприємства як партнера) показники інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Таким чином, в сучасній економічній науці існує різноманітна кількість 

моделей оцінки інвестиційної привабливості, які дозволяють визначити її 

рівень для того чи іншого підприємства. Кожна модель має свій набір 

інструментів та показників, порядок та складність обрахунку,  однак спільним 

для всіх моделей є те, що в їх основі покладено врахування як кількісних, так і 

якісних показників, які мають різну вагу впливу, проте, є нерозривними при 

визначенні реальної інвестиційної привабливості підприємства.  
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Реалізація державної кадрової політики в Україні спрямована на 

забезпечення та організацію ефективного управління політичним, економічним, 

демографічним, науково-технічним і соціальним розвитком регіонів. Тому 

однією із найбільш актуальних проблем органів державного управління та 

місцевого самоврядування є укомплектування організаційних структур 

висококваліфікованими, ініціативними, патріотично налаштованими, 

високоморальними управлінськими фахівцями, здатними взяти на себе 

відповідальність й успішно вирішувати назрілі загальнодержавні та регіональні 

проблеми. 

Одним з важливих напрямків державної політики, що визначає 

ефективність функціонування системи державного управління, а відтак і 

державного регулювання в усіх сферах, є кадрова політика в системі 

державного управління, яка в широкому сенсі являє собою систему правил і 

норм, що приводять людський ресурс у відповідність з державною стратегією. 

Вона здійснюється у сфері державної служби на принципах партнерських 

відносинах з приводу професійно-трудової діяльності. При цьому, 

визначальним є врахування інтересів працівника органів державного 

управління та місцевого самоврядування та держави, місцевої громади, 

узгодження індивідуальних та загальнонаціональних інтересів тощо.  

Можна виділити дві підстави для формування кадрової політики  в сфері 

державного управління: 

Перша — пов’язана з рівнем усвідомленості правил і норм, що лежать в 

основі кадрових заходів в державній установі і безпосереднього впливу 

управлінського апарату на кадрову ситуацію. 

Друга пов’язана з принциповою орієнтацією на власний чи на зовнішній 

персонал, ступенем відкритості стосовно зовнішнього середовища при 

формуванні кадрового складу. 

На сьогодні Україні до основних проблем кадрової політики в 

державному управлінні можна віднести: політизованість кадрових призначень, 

наявність квотних принципів формування апарату державного управління та 

принципів лояльності до певних персон чи політичних сил. Це в багатьох 

випадках призводить до відвертого обслуговування посадовцями 

корпоративних інтересів, ослаблення кадрового потенціалу владних структур, 
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проявів корупції і, як наслідок, дискредитації інститутів державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування 

Прагнення України відповідати європейському рівню державної політики 

вимагає значних перетворень, зокрема, і тих, що стосуються удосконалення 

кадрової політики в системі державного управління. 

Відтак, нагальною потребою сьогодення є визначення концептуальних 

засад державної кадрової політики України та їх наукове та теоретичне 

обґрунтування, що дозволить ефективно здійснити заходи з модернізації різних 

сфер суспільно-політичного життя держави. При цьому особливого значення 

набуває необхідність удосконалення кадрового забезпечення усіх рівнів 

управління на місцевому і регіональному рівнях. 

Як зазначено в Законі України «Про державну службу», сучасний 

представник влади має бути наділений не лише відповідними повноваженнями, 

а й певним комплексом особистих моральних та психологічних якостей. Він, 

перш за все, повинен бути авторитетним, інтелігентним, поінформованим та 

обізнаним у всіх сферах, що пов’язані з його діяльністю: економічних законах, 

законодавстві про працю, сучасних методах управління, особливостях його 

регіону тощо [1].  

Складні завдання кардинальних перетворень у сфері державного 

управління повинні передбачати інноваційні підходи у формуванні та реалізації 

кадрової політики. Впровадження нових технологій підбору, адаптації, оцінки, 

мотивації та контролю персоналу має стати системним та безперервним 

процесом. Без цього неможливо забезпечити якісно нове функціонування та 

реалізацію інституту державної служби  та усього державного управління. 

Зміцнення і послідовне поліпшення кадрового потенціалу державної 

служби вимагає створення єдиної цілеспрямованої державної системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

Значну роль у системі навчання кадрів державної служби повинні відігравати 

акредитовані навчальні заклади, їх науково-педагогічний потенціал та 

навчально-лабораторна база. 

Забезпечення висококваліфікованим персоналом органів державної влади 

є головною умовою створення професійної державної служби, яка буде 

забезпечувати успішну реалізацію реформ та сталий розвиток країни. Цього 

можна досягти, якщо відмовитися від призначення людей, фахова підготовка 

яких не відповідає вимогам щодо цієї діяльності, на керівні посади по протекції 

або з політичних уподобань. Натомість, головним критерієм оцінки державного 

службовця має стати його професіоналізм, здатність до постійного 

вдосконалення своїх знань і навичок та безперервного розвитку. 

Отже, для ефективної реалізації державної кадрової політики, важливо ще 

на стадії її формування розробити концептуальні засади, що включають:  

 наукові принципи пізнання соціальних явищ (системність, історизм, 

соціальну детермінованість); 
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 критичне осмислення та творче застосування накопиченого наукового 

знання в галузі управління та кадрової діяльності, реального стану державного 

кадрового потенціалу; 

 аналіз та використання закордонного досвіду роботи з кадрами, його 

адаптацію в Україні, з урахуванням особливостей вітчизняної політичної 

системи та вимог українського законодавства [2]. 

Державна кадрова політика призначена прогнозувати та програмувати 

майбутнє, визначати стратегічне бачення формування, професійного розвитку 

та раціонального використання кадрів системи державного управління. 

У контексті вивчення державної кадрової політики в державному 

управлінні у подальших дослідженнях актуальним залишається питання 

напрацювання шляхів удосконалення державної кадрової політики, а також 

здійснення практичних кроків щодо реалізації її завдань. 
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Глобалізаційні процеси, що охоплюють більшість країн світу, в тому 

числі й Україну, зумовлюють необхідність реалізації нових умов та чинників 

розвитку та конкурентоспроможності. Насамперед це відображається в зміні 

підходів організацій до основних принципів менеджменту, що полягає 

насамперед у визнання визначальної ролі людини, її професіоналізму, 

особистих якосте та усієї системи взаємовідносин людей в організаціях. 

У зв’язку з цим, мотивація персоналу набуває особливого значення в 

системі управління людськими ресурсами. Основною метою мотивації 

персоналу є підвищення результативності та прибутковості підприємства, за 

рахунок максимальної віддачі працівників. Адже в втрата інтересу працівника 

до праці, його пасивність та відсутність найменшої ініціативи призводять до 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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падіння продуктивності його роботи, підвищення плинності персоналу, що 

неминуче позначається на фінансових та економічних результатах організації.  

В сучасних умовах  першочерговим завданням керівництва є врахування 

людського фактору та якомога повне використання людського потенціалу, а 

запозичення зарубіжного досвіду мотивації персоналу має відбуватися з 

урахуванням вітчизняних особливостей, таких як стан економіки, потреби 

людини, культурні надбання нації, її менталітет тощо [1]. 

Кожна людина має свій унікальний трудовий потенціал. Але на сучасних 

підприємствах України здебільшого складається ситуація, за якої з різних 

причин працівник не хоче або не має можливості максимально 

використовувати свої знання, реалізовувати здібності, вміння, навички. Варто 

зазначити, що головною умовою задоволення потреб і досягнення цілей, в тому 

числі організаційних, є бажання персоналу працювати з повною віддачею і 

мати для цього належні умови.  

Зважаючи на те, що управління персоналом потребує системного підходу, 

можна стверджувати, що керувати поведінкою людини необхідно на всіх рівнях 

організації, шляхом задоволення її потреб через матеріальне, соціальне та 

духовне мотивування, заохочення та стимулювання. Варто зазначити, що саме 

нематеріальне стимулювання, хоча й не виражається у безпосередній виплаті 

працівникам готівкових і безготівкових коштів, потребує інвестування з боку 

підприємства. Основний ефект, що досягається при нематеріальному 

стимулюванні, — підвищення рівня лояльності персоналу. Лояльність 

співробітників є умовою формування у них високої професійної мотивації, яка 

відображається на всіх сферах діяльності [2]. Тому формування лояльності 

працівників – важливе завдання мотивації праці, оскільки створює умови для 

зростання конкурентоздатності як окремих працівників, так і підприємства в 

цілому. Отже, даний фактор обов’язково слід враховувати у мотиваційній 

політиці підприємства.  

Організаційні рішення (система пільг, премії при одержанні компанією 

великого прибутку, оплата більшої частини лікарняних витрат, продаж і здача в 

оренду житлових будинків працівникам за нижчою ціною, позики на придбання 

житлових будинків за нижчим відсотком (близько 4–6 %), ніж у комерційних 

банках), дозволяють забезпечувати унікальний психологічний клімат на всіх 

рівнях великих ієрархічно організованих систем і гарантують лояльність 

працівників [1]. 

Слід зазначити, що матеріальна винагорода, як у грошовій, так і в 

натуральній формі, продовжує відігравати роль активного стимулу діяльності 

працівників. Інтерес до неї визначається вже тим, що за рахунок цих благ 

переважно задовольняються не тільки матеріальні, але і культурні, духовні 

потреби працівників і членів їхніх родин. Тому матеріальне стимулювання, має 

максимально відображати зв’язок між результатами оплати праці та її 

продуктивністю. Неприпустима зрівнялівка, неконкурентоспроможний її 

рівень, порівняно з іншими організаціями. У складі заробітної плати працівника 

будь-якого рівня має міститися складова, що залежить від досягнутих 
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результатів. Крім того, заробітна плата (компенсаційна її частина) має 

враховувати затрати працівника на професійний розвиток і навчання. У зв’язку 

з цим, вбачається недоцільною відмова багатьох вітчизняних організацій від 

надбавок за стаж роботи в організації, рівень кваліфікації, освіти, отримані 

сертифікати. Хоча наявність цих обставин не є гарантією більш ефективної 

роботи, однак створює стимули до навчання та лояльності до організації, що 

зменшує плинність персоналу. 

Дуже важливим нематеріальним стимулом для працівника є дружні 

відносини в колективі і ставлення до нього керівництва, зокрема. Повага, 

визнання індивідуальних особливостей і потреб все більше цінуються сучасною 

людиною, зміщуюючи матеріальні стимули на другий план. 

Крім того, для продуктивної трудової активності необхідна така система 

відносин керівника і виконавця, за якої останньому надається право самостійно 

обирати траєкторію виконання виробничих завдань та траєкторію свого 

розвитку, як професіонала, звичайно в межах чітко визначених внутрішніх 

вимог організації та правових нормам.  

Трудова діяльність, яка ґрунтується на чіткому й однозначному розподілі 

прав і відповідальності є необхідною умовою захищеності працівника від 

сваволі як адміністрації, так і колективу, також є стимулом до відповідального 

виконання своїх функцій та є умовою відданості організації. При цьому 

природне внутрішньовиробниче протиріччя економічних інтересів керівників і 

виконавців стає джерелом розвитку, і через його вирішення забезпечується 

підвищення ефективності праці. 

Отже, враховуючи те, що люди з економічного погляду є надзвичайно 

дорогим ресурсом, що зумовлює необхідність їх використання з максимальною 

ефективністю, можна визначити найбільш актуальні принципи мотивації 

персоналу: доброзичливе ставлення менеджерів до працівників; створення 

атмосфери відвертості, чесності, довіри; сприяння реалізації талантів 

працівників і заохочення їх прагнення до постійного вдосконалення. 

Мотивація праці має бути спрямована на створення таких умов в 

організації, за яких працівник сприймав би свою працю не лише як діяльність, 

необхідну для нормального матеріального забезпечення себе і сім’ї, але і як 

спосіб самореалізації, підвищення соціального статусу, джерело поваги, 

самовдосконалення, умову професійного та службового зростання. 

Мотивування персоналу може бути дієвим за умови застосування сучасних 

форм і методів матеріального та нематеріального стимулювання.  
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У наш час термін мотивація трактується по-різному. Тому і не дивно що і 

саме поняття «мотивація» у своїй еволюції пройшов етап трактування від 

«батога та пряника» до «концепції людських ресурсів». Відповідно, мотивація 

— це складне комплексне соціально економічне й психологічне поняття і 

трактувати його однозначно дуже важко. 

Актуальність цієї теми визначається необхідністю пошуків нових 

мотиваційних механізмів, нових чинників і напрямків мотиваційного 

стимулювання з метою підвищення соціально-економічної ефективності 

трудової діяльності. Мотивація праці належить до проблем, вирішенню яких у 

світовій практиці завжди приділялася велика увага. 

Проблеми мотивації, різні мотиваційні напрями, які не втратили 

актуальності до нашого часу, вивчались та вивчаються такими зарубіжними та 

вітчизняними вченими як: А. Маслоу, Д. Мак-Грегором, Д. Мак-Клелландом, 

Ф. Герцбергом, В. Врумом. В українській науці найбільш фундаментальними 

дослідженнями щодо мотивації можна вважати науковців А. М. Колота, С. 

Г. Москвичова, В. М. Соболєву. 

Керівники повинні використовувати різноманітні методи матеріальної 

мотивації, тобто крім зарплати мають бути грошові виплати (премії) за 

результатами роботи чи спеціальні індивідуальні винагороди як визнання 

цінності того чи іншого працівника [1]. 

У наш час дуже велика вірогідність того що без допомоги мотивації, які б 

не були технології та ідеї вони будуть не такими ефективними. Стабільний 

економічний розвиток, значною мірою залежить від зацікавленості персоналу у 

роботі. Тому найважливішим елементом виробничого процесу за допомогою 

якого можна досягти економічного та ринкового успіху — це людський 

потенціал. [2] 

Очевидно що на сьогодні вітчизняний ринок потребує нових механізмів 

та інструментів, які були б ефективними та стимулювали працівників у 

продуктивності, якісній праці, та максимальній реалізації своїх можливостей. 

Серед успішного світового досвіду розвинутих країн можна виділити такі 

системи мотивації як, японська, американська, французька, та німецька. 

Для японської моделі характерно враховувати за базу традиційної 

особистої ставки — вік і стаж, а професійний розряд і результативність праці — 

основою для визначення величини трудової тарифної ставки, яку називають 
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«ставкою за кваліфікацію». Існування такої моделі можливе тільки за високого 

розвитку в усіх членів суспільства національної самосвідомості, пріоритету 

інтересів нації над інтересами конкретної людини, готовності населення йти на 

певні матеріальні жертви заради добробуту країни. 

Кардинальну іншу модель мотивації використовують у США. Оплата 

праці як для основних, так і для допоміжних робітників, поєднується 

елементами відрядної та погодинної системи. Денний заробіток працівника, 

погодинна тарифна ставка помножена на кількість годин роботи. Якщо виникла 

ситуація при якій працівник не виконав денну норму, робота продовжується до 

її виконання [3]. 

Відмінна риса французької моделі, передбачає включення стратегічного 

планування в ринковий механізм. У ній застосовуються три підходи при 

індивідуальній оплаті праці:  

1. визначається мінімальна заробітна плата, а також оцінка роботи 

залежить не від відпрацьованих годин, а від виконаної роботи та трудового 

внеску працівника до компанії; 

2. поділ заробітної плати здійснюється відповідно до двох частин: 

постійну — вона залежить від посади і додаткову — від виконаної роботи; 

3. пропонується індивідуалізації заробітної плати, як участь у прибутках, 

продаж працівникам акцій підприємства, виплата премій [4]. 

У центрі німецької моделі мотивації праці людина перебуває, з її 

інтересами, як вільна особистість, що усвідомлює свою відповідальність перед 

суспільством. Держава створює усі умови для роботи своїх громадян, 

піклується про безробітних, старих, а також зупиняє прояви будь якої 

несправедливості [5]. 

Одним із прикладів запозичення закордонних тенденцій останніх років на 

українському ринку праці можна спостерігати: погодинну форму оплати праці, 

використання тарифної системи по оплаті праці, вільну діяльність менеджерів, 

тощо. 

Отже при детальному вивченні систем мотивацій у зарубіжних країн, та 

проаналізувавши їх досвід можна зробити такий висновок. Система праці 

стимулювання персоналу на українських підприємствах повинна чітко 

визначати цілі, стимулювати відповідно по результатам, визначати систему 

оцінювання виплат винагород та заохочень. Потрібно застосовувати як 

матеріальну так і не матеріальну форму стимулювання, що передбачає оплату 

праці, преміювання, індивідуальні заробітні плани, моральні стимули, 

кар’єрний та професійний ріст а також соціальні пільги для працівників. 
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З посиленням ринкових трансформацій економіки набуває пріоритетного 

розвитку діджіталізація, а з нею галузі інформаційних технологій (далі — ІТ). 

Для обов’язкового успішного функціонування і розвитку ІТ-галузі та ІТ-

компаній, в тому числі, є забезпечення високого рівня системи управління 

розвитком людських ресурсів через посилення постійно зростаючої 

конкуренції. Головним інструментом, який використовують HR-спеціалісти в 

умовах конкуренції є мотивація праці. Знання та правильне використання 

мотивації праці, розуміння тенденцій на ринку суттєво покращують 

продуктивність праці ІТ-фахівців, відкривають нові можливості та дозволяють 

втриматись на ринку. ІТ-галузь, також є драйвером зростання економіки будь-

якої країни в світі та виступає важливою складовою просування країни як 

високотехнологічної на міжнародній арені. З огляду на це, виникає потреба в 

дослідженні мотивації праці ІТ-компаній.  

Мотивація — це засіб забезпечення матеріальних потреб і посилення 

матеріальної зацікавленості працюючих у залежності від результатів їх 

колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих, нормативних, 

економічних, соціальних та організаційних чинників і заходів, пов’язаних із 

виробничою, підприємницькою, торгівельною або комерційною діяльністю [1]. 

На основі дослідження інтернет-представництва «DOU», можна виділити 

ТОП-4 українські ІТ-компаній за критеріями задоволеності працівників 

окремими складовими системи мотивації праці, за 2018 рік (табл. 1). 
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Таблиця 1 

ТОП-4 ІТ-компаній за критеріями задоволеності працівників у мотивації, 

за 2018 рік 
Критерії / ІТ-компанії Infopulse Genesis Govitall Codemotion 

Категорія 
понад 1500 

спеціалістів 

800-1500 

спеціалістів 

200-800 

спеціалістів 

81-200 

спеціалістів 

Я задоволений (-а) матеріальною 

компенсацією своєї праці в компанії, 

% 

89 92 96 98 

Мене влаштовує корпоративний 

соцпакет, % 
86 98 97 97 

Мені подобається офіс компанії, % 83 95 99 98 

У мене є все необхідне на робочому 

місці, % 
94 99 99 99 

У мене зручний і гнучкий графік 

роботи, % 
96 94 99 99 

Я регулярно отримую зворотний 

зв’язок про свою роботу, % 
91 93 98 96 

Компанія надає мені можливості для 

професійного розвитку, % 
90 95 98 96 

Компанія створює умови для 

кар’єрного зростання, % 
89 95 98 96 

Мені цікавий проект, над яким я 

працюю, % 
89 95 99 96 

Я задоволений (-а) робочою 

атмосферою, яка панує на проекті, % 
93 95 99 96 

На проекті, де я працюю, 

професійний менеджмент, % 
95 93 99 96 

Кількість опитаних респондентів, 

осіб 
409 143 94 52 

Джерело: складено автором на основі даних [2] 

 

Відповідно до даних табл. 1, можна зробити висновки про те, що дані 

ТОП-4 українські ІТ-компанії застосовують весь комплекс мотиваційних 

чинників, що реалізують провідні ІТ-компінії у світі та реалізують креативні 

методи та підходи до мотивації праці. 

На основі дослідження інтернет-представництва «DOU», додаткову 

систему мотивації працівників українські ІТ-компанії застосовують різні 

додаткові бонуси, що представлені на рис. 1. 
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Рис. 1 Рейтинг бонусів, які використовували  українські ІТ-компанії у 2018 р. 

Джерело: складено автором на основі даних [2] 

 

Відповідно до даних рис. 1 одними із популярних бонусів, які 

застосовують українські ІТ-компанії є гнучкий графік, який використовують 

77 % компаній та  кухня, яку використовують 68 % компаній.  

На основі дослідження інтернет-представництва «Head Hunter grc», 

зазначимо мотиваційні чинники, які впливають на українських ІТ-фахівців на 

рис. 2.  

 

Рис. 2. Мотиваційні чинники, які впливають на українських ІТ-фахівців за 

2018 рік 
Джерело: складено автором на основі даних [3] 

 

Відповідно до даних рис. 2 основним мотиваційним чинником, який 

впливає на українських ІТ-фахівців є перспектива додаткового доходу 
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(збільшення з/п, бонуси, премії), що складає 70 % від опитуваних респондентів. 

Тобто, це свідчить про те, що більша частина опитаних воліє отримувати 

додатковий дохід, який є основним мотиваційним чинником їх діяльності, що 

задовольняє їх матеріальні потреби. 

Значною проблемою у системі мотивації праці ІТ-фахівця виступає те, що 

не дуже часто здійснюється процес індивідуального підходу до винагороди 

працівників, яка є основою мотивації праці як матеріальної, так і 

нематеріальної. Основна більшість ІТ-фахівців високорозвинених країн світу, з 

високим рівнем життя, надають перевагу нематеріальній мотивації праці. 

Працівники, які обирають економічний (матеріальний) метод мотивації праці, в 

ньому вбачають джерело задоволення матеріальних потреб, тому даний метод є 

актуальним в реаліях України. 

На нашу думку, процес розробки індивідуальної програми мотивації 

фахівців ІТ-компаній має базуватись на таких етапах:  

 прозорий механізм нарахування заробітної плати гарантуватиме 

обґрунтованість рішень та ринковий рівень;  

 об’єктивна оцінка компетенцій фахівця, на основі експертного 

оцінювання та за допомогою тестів дає змогу побачити, та оцінити сильні і 

слабкі сторони фахівця;  

 спільна побудова персонального плану розвитку даного напрямку 

посади, який окреслить чіткі та досяжні цілі та запропонує шляхи їх 

досягнення;  

 реалізація плану, тобто детальні рекомендації та моніторинг зі 

сторони експертів із компетенцій допомагають ІТ-фахівцю професійно зростати 

та отримувати гідний рівень заробітної плати та отримувати різні мотиваційні 

бонуси. 

Отже, можна зробити висновки про те, що ІТ-компанії світу та України 

реалізують власну мотиваційну політику працівників, яка базується на потребах 

та спрямована на навчання і розвиток власних працівників, з метою 

самореалізації працівника та досягнення ефективності та якості виконаної ними 

роботи. 
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Сучасні цифрові технології та трансформація бізнес середовища 

зумовили істотні зміни в системі управління персоналом та кадрової політики 

на підприємствах. Сьогодні компанії стикаються з радикально змінним 

контекстом робочих місць, управління людським капіталом і світовим ринком 

трудових відносин в цілому. 

Опитування компанії Deloitte, проведене серед більш ніж 10 000 лідерів 

бізнесу і керівників HR з 140 країн світу, показує, що бізнесу необхідно 

зосередитися на основних трендах в напрямку розвитку організації та 

націлювання людей на нові принципи роботи в еру цифрових технологій. 

Сучасні організації стають більш гнучкими та орієнтуються на роботу команди, 

а не окремого Топ-менеджера. 

Питанням трансформації системи управління персоналу у великих 

корпораціях останнім часом приділяється значна увага зарубіжних і 

вітчизняних дослідників, зокрема таких як Дж. Стігліц, Р. Чаран (Ram Charan), 

Д. Бартон (Dominic Barton), Е. Пофельдт (Elaine Pofeldt), Д. Сміт (Dave Smith), 

Лук’яненко Д., Мозговий О., Бурмака М., Мотриченко В., Овчарук М. та ін. 

Водночас, світ змінюється і змінюються система управління персоналом, тому 

дана тема є актуальною нині.  

На сучасному етапі в сфері управління персоналом виділяється ряд 

основних тенденцій в зміні системи менеджменту. 

Перша і основна тенденція це відмова від функціональної ієрархії та 

побудова організації, де більшою мірою застосовується формат роботи у 

мережі та командах. Керівники найвищої ланки вже зрозуміли, що необхідно 

виходити за межі своїх функціональних ролей і працювати разом з командою. 

Топ-менеджери розуміють важливість поєднання своєї роботи та роботи в 

командах для забезпечення ефективного управління організацією. 

Друга тенденція в управлінні персоналом, логічно випливає з першої та 

включає принцип поєднання керівництва та підлеглих для швидкого 

розв’язання поточних і майбутніх проблем, які підлеглі не в силах вирішити 

самостійно. Цей принцип ще називають системою «симфонічного оркестру», 

який є логічним продовженням у форматі роботи мережевих команд. 

Наступною тенденцією є активне застосування компаніями цифрових 

технологій. Сьогодні досить важко уявити успішну компанію без використання 

Інтернет технологій та мобільних додатків. Серед цифрових засобів 
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комунікацій найбільш поширеними є Інтернет технології та різноманітні 

додатки, інтерактивні он-лайн сервіси, цифрові програми. 

Четвертою тенденцією є активне просування та захист корпоративного 

бренду компанії. У практиці реалізації товарів та послуг дуже поширеним є 

поняття — «товарна марка» (або «бренд»), яка являє собою ім’я, знак або 

символ (малюнок або їх комбінація), які служать для відокремлення товарів 

різних товаровиробників [1, с.14]. Директори з маркетингу, з ІТ, з управління 

ризиками мають працювати разом для забезпечення повного управління 

внутрішнім і зовнішнім брендом організації. 

У міру того як компанії стають все більш прогресивними, вони 

стикаються зі зростаючою необхідністю реорганізації для швидкого розвитку, 

адаптації, навчання та задоволення динамічного кар’єрного попиту, тому 

наступним трендом у сфері управління персоналом є застосування інновацій та 

інноваційних розробок в командній роботі разом з розробниками в процесі 

навчання та застосування новинок. 

Наступною тенденцією є розширення екосистеми трудових ресурсів за 

межі компаній та використання фрілансерів. У світовій практиці щодо системи 

менеджменту набула зміна та перехід до нового формату системи винагород: 

від чітко стандартизованого до високо персоналізованого. Сучасні світові 

компанії розуміють, що персоналізований підхід до винагород є конкурентною 

перевагаю їх в майбутньому. 

У зв’язку зі світовими тенденціями старіння та збільшення тривалості 

життя населення, спостерігається тенденція найму працівників віком 60-70 

років. Провідні організації вважають за потрібне утримувати працівників 

старшого віку ніж заміняти їх молодими. Понад 80 % американських  

роботодавців вважають працівників віком 50 років і старше «цінним ресурсом 

для навчання та наставництва», «важливим джерелом інституційних знань» та 

людьми, які можуть запропонувати «більше знань, мудрості та життєвого 

досвіду» [2]. 

Важливою тенденцією у світовій практиці менеджменту залишається 

корпоративна соціальна відповідальність. Дослідження, проведене компанією 

«Deloitte» у 2017 році, показало, що покоління мілленіалів стає дедалі більш 

чутливим до того, як організації вирішують проблеми з нерівністю доходів, 

подоланням голоду та захисту навколишнього середовища. Сьогодні компанії 

все частіше звертають увагу на добробут і здоров’я своїх працівників. Серед 

проектів, які фінансуються роботодавцями — програми медичного 

обслуговування, послуги зі скринінгу (масове медичне обстеження), оцінки 

стану здоров’я, освітні програми та додатки [3]. 

Таким чином, система управління персоналом, будучи важливою 

частиною будь-якої організації, змінюється разом зі змінами зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Зазначені тенденції є світовими та вітчизняним 

компаніям необхідно поступово їх впроваджувати у свою практику 

господарювання. Звичайно, впроваджуючи кожну зміну не уникнути 

негативних факторів та фінансових втрат. Але розвиток людства і бізнес 
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середовища ставить нові виклики і тренди в сфері управління персоналом. 

Кожна провідна компанія, фірма або організація, яка прагне завоювати свою 

нішу на ринку повинна впроваджувати їх для покращення свої роботи, 

підвищення конкурентоспроможності фірми, власного бренду та репутації. 
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Останнім часом маркетинг займає все вищі позиції, як джерело, що дає 

змогу створювати й розвивати стандарти людського життя. Розвиток науки та 

поява глобальних цифрових технологій сприяє скороченню географічних 

відстаней. Завдяки цим технологіям істотно змінились методи виробництва й 

маркетингу. 

Дослідженням актуальних питань інноваційного маркетингу, створення 

теорій, концепцій, нових методів продажу продукції посвячені праці таких 

науковців: Г. Армстронг, Л. Балабанова, М. Брун, С. Гаркавенко, Т. Дудар, 

Ф. Котлер, М. Кукса, Я. Ларіна, Ел. Райс, Дж. Траут, П. Чевертон. 

В науці існує безліч визначень поняття «маркетинг». Маркетинг (англ. 

marketing) — це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, 

установ, організацій шляхом формування попиту та максимального 

задоволення потреб споживачів. У широкому сенсі призначення маркетингу 

полягає в «визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб». [1] 

До сучасних інноваційних видів маркетингу відносяться бенчмаркінг, 

аутсорсинг, арома маркетинг, санаційний маркетинг та ін. 

Інноваційний маркетинг націлений на досягнення цілей, які поставлені 

заздалегідь в довгостроковій перспективі. Він розглядається в п’яти аспектах:  

 як філософія бізнесу; 

 як аналітичний процес; 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/89/84
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 як активний процес; 

 як функція інноваційного менеджменту; 

 як макроекономічний інструментарій. 

Інноваційний маркетинг, який розглядається як аспект філософії бізнесу, 

представляє систему мислення та ідеологічну основу підприємницької 

діяльності, яка заключається в орієнтирі організації на засади маркетингу. За 

допомогою інноваційного маркетингу конкурентні переваги досягаються 

шляхом застосування інновацій, де в ринкових умовах суттєвою ознакою 

виступає новизна технічних та споживчих властивостей [2]. 

Як аналітичний процес — це проведення робіт дослідницького характеру, 

вивчення кон’юктури ринку, з’ясування смаків та уподобань споживачів, 

проведення маркетингових досліджень[2]. 

Інноваційний маркетинг як активний процес займається позиціюванням 

та просуванням інновацій на ринок. Як функція інноваційного менеджменту 

передбачає пошук нових товарів, послуг та технологій, які принесуть 

задоволення споживачам, їх матеріалізація, та насичення ринку з переходом до 

іншого життєвого циклу товару. Інноваційний маркетинг як макроекономічний 

інструментарій допомагає формувати потреби покупців, сприяє ефективному 

використанню ресурсів, що зумовлене впровадження інновацій, а саме: 

продуктових, технологічних, організаційних [2]. 

Ще одним видом інноваційного маркетингу є нейромаркетинг. Його 

особливість тому, що для дослідження підсвідомості людини застосовують 

набір картинок. Згодом ці набори картинок закладають в основу рекламних 

роликів. Цим видом маркетингу користується багато компаній, в тому числі 

такі ТНК як: «Соса-Cola», «General Motors», «Eastman Kodak», «General Mills», 

«Nestle». 

Поширеним різновидом чуттєвого маркетингу є арома маркетинг, яким 

користується магазин одягу  «HugoBoss». 

Вірусним маркетингом користуються «IBM», «Microsoft», «Volvo», 

«Mercedes», «Procter&Gamble», «Nissan» та багато інших корпорацій. 

Найбільш впливовим, затребуваним та дешевим є мобільний маркетинг, 

який є найбільш поширеним. Реклама чи мобільна реклама дозволяє 

маркетологам впливати на свідомість людей за допомогою набору картинок, 

коротких відео та правильно побудованих звернень. Реклама охоплює широке 

коло споживачів і не вимагає великих витрат, саме тому вона є найбільш 

популярною. 

Таблиця 1 

Динаміка світового ринку рекламних послуг за регіонами у 2010-2019 рр. [2] 

Регіонсвіту 
Обсяг світового ринку рекламних послуг, млрд.дол. США 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Азіатсько-

Тихоокеанський регіон 113,2 161,8 173,4 182 193,3 204,2 

Північна Америка  159,9 191,3 199,9 207,1 214,1 220,5 
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продовження табл. 1 

Регіонсвіту 
Обсяг світового ринку рекламних послуг, млрд.дол. США 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Латинська Америка  18,5 25,3 26 26,9 28,1 29,5 

Центральна і Східна 

Європа 13,3 15,6 16,4 18,2 19,7 21 

Західна Європа 87,6 94,9 98,8 100,5 103,2 106,4 

Близький Схід і 

Північна Африка  3,4 3,2 2,8 2,2 2,1 2,1 

Решта світу 2,9 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 

Весь світ 399,1 495,9 521,2 541 564,8 588,3 

 

Крім того реклама поділяється на види, і в загальній структурі ринку 

рекламних послуг. Найбільшу частку у 2017 році — 37,63 % займає Інтернет 

реклама, 34,1 % — Теле реклама, 14,67 — друкована реклама [2] 

Світовий досвід застосування маркетингу пройшов етапи впровадження 

нових практичних та теоретичних рекомендацій, різнобічного дослідження 

ринку, впровадження маркетингових стратегій розвитку. На сьогодні основною 

місією інноваційного маркетингу — це потреба заглянути у свідомість 

споживачів, врахувати найглибші побажання та прагнення людини, побудувати 

свою маркетингову стратегію так, аби зробити світ кращим, яскравішим та 

турботливішим [3]. 

В умовах загострення конкуренції та посилення економічної 

нестабільності на світовому та локальних ринках набуває особливої 

актуальності проблема запровадження нетехнологічних, зокрема 

маркетингових інновацій, які дозволяють частково розв’язати протиріччя між 

обмеженістю ресурсів підприємств та потребою у використанні нововведень у 

бізнесовій діяльності [4]. Покращення ведення бізнесу призведе до розвитку 

територій та міст [5]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що підприємствам потрібно 

адаптуватись до реалій сучасної економіки та інноваційним змінам. Це, знижує 

ефективність широко застосованих вітчизняними підприємствами традиційних 

засобів впливу на ринок та змушує шукати нові методи та способи 

підтримувати конкурентоспроможність товару на ринку, задовольняючи при 

цьому потреби сучасного споживача і отримуючи максимальний прибуток. 
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На сьогодні, одним із найголовніших факторів продуктивного 

функціонування діяльності більшості організацій є наявність стабільного 

колективу, який в змозі вирішувати в екстремальних умовах нагальні проблеми 

та досягати поставлених цілей. Більшість вчених та наукових спеціалістів  

вважають, що проблема управління персоналом у найближчому майбутньому 

буде перебувати в центрі уваги керівництва кожної організації, кожної фірми. 

Питання сучасного конкурентоспроможного управління персоналом 

організації та світовий досвід іноземних підприємств щодо розробки підходів 

до пріоритету цінностей були розглянуті такими видатними науковцями, як 

Виноградська А. М., Шканова О. М., Мотриченко В. М., Михайлова Л. І., 

Турчіна С. Г та ін.  

Метою дослідження даної роботи є дослідження сучасних інновацій в 

системі управління персоналом. 

Управління персоналом — це діяльність організації, спрямована на 

ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як 

організації, так і індивідуальних (особистих) [1, с. 10]. Важливу роль в 

управлінні персоналом відіграють організаційні зміни, зумовлені введенням 

інновацій. 

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. Тобто, можна сказати, що ці 

зміни є необхідними для більш ефективної діяльності підприємства. 

Звідси слідує, що інноваційний менеджмент — це самостійна галузь 

економічної науки та професійної діяльності, спрямована на формування і 

забезпечення досягнення будь-якою організаційною структурою інноваційних 

цілей шляхом раціонального використання матеріальних, трудових, 

інтелектуальних та фінансових ресурсів [2, с. 16]. 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/620/618
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На сучасному етапі у сфері менеджменту виокремилися певні, так звані, 

підсистеми управління персоналом, які включають в себе низку інноваційних 

процес-технологій: 

1) підсистема аналізу та планування (сучасні технології позикової праці: 

аутсорсинг, лізинг персоналу та аутстафінг); 

2) підсистема створення умов праці (технологія підвищення ефективності 

роботи персоналу – реінжиніринг); 

3) підсистема розвитку та навчання персоналу (навчальна технологія —

коучинг); 

4) підсистема атестації та оцінювання кадрів (технологія контролю праці 

персоналу – таємний покупець); 

5) підсистема набору персоналу (технологія підбору та найму персоналу 

— «плетіння мереж» та прямий пошук); 

6) підсистема мотивації персоналу (технологія стимулювання персоналу 

— внутрішній маркетинг); 

7) підсистема інформаційного забезпечення (інформаційні технології: 

автоматизована інформаційна система управління персоналом та АРМ 

працівника) [3, с. 39]. 

Досвід провідних іноземних компаній показує, що на разі найбільш 

ефективними технологіями є коучинг, лізинг персоналу, технологія підбору і 

найму персоналу та внутрішній маркетинг (табл. 1). Тобто, можна сказати, що 

зарубіжні організації здебільшого впроваджують інноваційні технології, адже 

потенціал традиційних технологій вичерпано. Деякі великі українські компанії, 

такі як Нова Пошта, переймаючи досвід цих іноземних корпорацій, починають 

виходити на новий рівень ефективності своєї діяльності, завдячуючи 

успішному управлінню персоналом. 

Таблиця 1 

Досвід використання інноваційних технологій управління персоналом в 

практиці провідних компаній світу [4] 

Підприємство Основний акцент на інноваційну 

технологію 

Procter and Gamble, McDonald`s 

Adidas, Sumsung 

Коучинг 

Nikon, Microsoft Лізинг персоналу 

Нова пошта, Київстар Внутрішній маркетинг 

Apple Плетіння мереж 

 

Результати досліджень багатьох науковців свідчать про те, що більше 1 % 

зайнятого населення Західної Європи та США входить до штатного складу 

організацій, що спеціалізуються конкретно на лізингу персоналу. На відміну від 

США та європейських держав, Україна практично не має чисто лізингових 

компаній, які б могли пропонувати власних спеціалістів із числа свого 

штатного складу. За цих умов для України стає особливо необхідним 
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всезагальний перехід до більш сучасної системи контролю якості діяльності 

персоналу організацій. 

Сучасний розвиток ринкових відносин в Україні передбачає введення 

певних інновацій в системі управління персоналом [5, с. 179], адже більша 

частина українських промислових організацій через застарілу і не досить 

гнучку концепцію кадрової політики та нестачу висококваліфікованих 

працівників не може швидко реагувати на стрімкі зміни ситуації на світовому 

ринку, новітні вимоги щодо переорієнтації персонального кадрового 

потенціалу, впровадження інноваційних технологій в систему кадрової роботи. 

Більшість керівників українських підприємств не використовують у своїй 

діяльності новітні інноваційні принципи, ігнорують стратегічно важливі 

інструменти, а найбільше їх приваблюють тактичні, такі як забезпечення 

гнучкого графіка роботи, поліпшення ергономічності робочих місць, а також 

розширення та формування кадрового резерву. Тому, в майбутньому 

організаціям загрожує ризик значного кадрового дефіциту. 

Саме коучинг, внутрішній маркетинг та лізинг персоналу дадуть 

можливість менеджменту персоналу підвищити рівень ефективності діяльності 

підприємства та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 

формування, реалізації та розвитку кадрового потенціалу. 

Отже, на сьогоднішній день — в час переходу від традиційного 

суспільства до суспільства сучасного — значення інновацій та впровадження 

інноваційних соціальних технологій в управління персоналом невпинно 

зростає. Саме тому новітні методи щодо підвищення ефективності роботи 

організації вимагають від служби персоналу утворення ефективно 

функціонуючого та працездатного трудового колективу. Ця ціль є неможливою 

для досягнення без впровадження інноваційних технологій у системах 

управління персоналом. 
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Незважаючи на форму власності та організаційно правову форму 

господарювання сучасні підприємства незастраховані від постійних ризиків та 

загроз. При цьому вони можуть проявлятись з будь якої сторони їхньої 

діяльності. Під впливом підвищеної ризиковості відбувається зниження 

рівноваги фінансового стану підприємства, що в подальшому може призвести 

до збиткової діяльності. Тому на підприємстві існує потреба щодо планування, 

розробки, а також реалізації політики забезпечення його фінансово-економічної 

безпеки.  

Проблемою удосконалення управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства займались такі науковці: Василик О. Д., Дмітрієва М. Ю., 

Жаліло Я. А., Кукса В. М., Пристемський О. С., Пономаренко О. Е. та ін. 

Питання щодо ефективного управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства є досить актуальним на сьогоднішній день. Оскільки розв’язок 

даної проблеми допоможе українським підприємствам не тільки існувати в 

кризових умовах, але й одержувати високі прибутки. При ефективно 

сформованій політиці фінансово-економічної безпеки підприємства 

досягатимуть успіху не лише на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках. 

Фінансово-економічна безпека — це стан захищеності його ресурсів, 

фактичного виробничого та інтелектуального потенціалу від потенційних 

загроз зовнішнього і внутрішнього середовища за допомогою інструментів, 

методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного забезпечення [1]. 

Головною метою являється забезпечення розвитку максимальної 

стабільності функціонування. 

Суб’єкти підприємницької діяльності мають самостійно вести свою 

політику з будь-якого питання. При веденні своєї діяльності підприємство несе 

повну відповідальність за всі результати та проводить відповідних комплексних 

заходів, які спрямовані на забезпечення безпеки бізнесу з усіх сторін.  

Для ефективної діяльності вирішення питань стосовно фінансово-

економічної безпеки необхідно для початку розробити методику управління 

нею та визначити основні індикатори та інструменти щодо її забезпечення. 

Обов’язково необхідно створити стратегію розвитку фінансово-економічної 

безпеки та виконувати всі її умови. 
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Ефективно сформована політика у сфері забезпечення фінансово-

економічної безпеки відіграє важливу роль в розвитку підприємства. Така 

політика направлена на: виконання цілей і досягнення відповідних завдань, що 

поставлені перед підприємством [2]. При цьому необхідно обов’язково 

проводити постійний моніторинг загроз, який може впливати на економічну 

безпеку підприємства та своєчасно діагностувати кризові ситуації, що 

виникають. 

Через перебування тривалий час економіки України в стані кризи 

переважна кількість підприємств знаходяться в нестійкому фінансовому 

становищі. При цьому мають низький рівень фінансової безпеки.  

Існує досить багато факторів, які можуть негативно впливати на безпеку 

підприємства. Їх розділяють на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів 

відносять: людські, інформаційні, системні, внутрішньогосподарські, технічні. 

До факторів зовнішнього середовища відносять: ринкові, міжнародні, 

географічні, правові, економічні, політичні, соціально-культурні, технологічні 

тощо [3].  

До джерел негативних впливів на безпеку підприємства відносять дії 

менеджменту підприємства, які можуть бути як свідомими, так і не свідомими. 

До джерел впливу відносять суб’єктів підприємництва, до яких відносяться 

державні органи влади, контрагенти та конкуренти [5]. Джерелом негативного 

впливу може бути збіг об’єктивних обставин: інноваційні нововведення, 

наукові відкриття, технологічні розробки, стан кон’юнктури ринку, форс-

мажорні обставини [4]. 

Основними проблемами при формуванні якісної фінансово-економічної 

безпеки являються: невідповідність руху фінансових потоків стратегічним 

завданням, які постають перед підприємством; обмежений доступ до 

фінансових ресурсів [3]. 

Ефективність менеджменту залежить в можливості протистояння до 

існуючих та виникаючих загроз, що можуть завдати шкоди фінансовій стійкості 

підприємства. Виходячи з цього у будь-якого підприємства постає питання 

важливості побудови необхідної фінансової архітектури, яка б могла 

забезпечити фінансову безпеку підприємства. Вона має бути сформована з 

сукупністю та складом фінансових ресурсів та джерел їх утворення. При 

правильній побудові даної архітектури формується ліквідність, фінансовий стан 

на підприємстві, спроможність подолати майбутні ризики та забезпечити 

сталий розвиток в майбутньому. 

Рівень необхідного забезпечення фінансово-економічної безпеки 

залежить від ефективних процесів управління на підприємстві. Обов’язково 

необхідно постійно проводити контроль за станом та реалізацією ефективних 

змін, які стосуються фінансово-економічної безпеки. При цьому ключовим 

моментом виступає детальне вивчення проблеми та прийняття необхідного 

рішення. Реалізація яких зможе призвести до підвищення показників 

ефективної діяльності господарюючого суб’єкта.  
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Для оптимізації рівня фінансово-економічних ризиків підприємству 

необхідно вжити певних заходів. Складові, які має містити така стратегія 

наведені на рис. 1 [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Складові стратегії підприємства для досягнення його фінансово-

економічної безпеки [3] 

 

Отже, можна зазначити, що підприємства на сучасному етапі розвитку 

функціонують в досить несприятливих умовах, що може призводити до 

негативних наслідків їх діяльності. Часті коливання кон’юнктури фінансового 

ринку впливають на фінансову стійкість суб’єктів господарювання. Не 

обходить стороною фінансову безпеку підприємства і непостійність державної 

економічної політики. Для подолання усіх негативних наслідків необхідно 

забезпечувати свою фінансово-економічну безпеку наперед. Для цього 

необхідно проводити відповідні попереджувальні заходи. Оскільки фінансова 

складова є основою економічної безпеки підприємства. Без позитивних 

результатів якої неможливо досягнути успішного функціонування.  
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Черкаський інститут 
 

Враховуючи реалії теперішньої ринкової економіки діяльність малих 

підприємств досить суттєво впливає на розвиток економіки всієї країни. 

Оскільки частка таких підприємств є суттєвою в загальній структурі всіх 

підприємств. Однією з проблем розвитку малих підприємств в Україні 

вважається неефективний та застарілий механізм їхнього управління, 

відсутність розробки нових підходів покращення результативності роботи 

суб’єктів господарювання. Для вирішення питання щодо покращення даної 

ситуації необхідно не лише створити свої нові підходи для розвитку, але й 

необхідно вивчити дане питання на прикладі зарубіжної практики.  

Проблемою ефективного управління фінансовою діяльністю малих 

підприємств займалась велика кількість науковців, до яких можна віднести: 

Буряк Л. Д., Виговська В.В., Варналій З. С., Кукса В. М., Фастовець А. А., 

Фисун І. В., та ін. 

На разі окреслена тема є досить актуальною, оскільки економіка країни 

потребує розвитку і покращення, а цього можна досягти через покращення 

ефективності діяльності малих підприємств, які є рушійною силою будь-якої 

держави. 

Правильне управління фінансовою діяльністю носить вирішальний 

характер при підвищенні ефективності роботи малого підприємства. Аналіз всіх 

показників діяльності, особливо фінансових є оперативним та дієвим методом 

визначення проблемних місць та є основою при прийнятті управлінських 

рішень щодо покращення ефективності фінансової діяльності підприємств. 

Щодо ефективності функціонування малих підприємств, підвищення 

їхньої конкурентоспроможності та темпи їх розвитку, то на це перш за все 

значною мірою впливає рівень управління фінансовими ресурсами. Через це 

найважливішим напрямом у фінансовій політиці такого підприємства є 

створення ефективної стратегії формування фінансових ресурсів. Така стратегія 

має бути направлена на забезпечення зростання прибутку, забезпечення 

необхідної ліквідності та мінімізації фінансових ризиків. 

Економіка, будь-якої країни залежить від ефективної діяльності 

підприємств. Україна не є виключенням в даній залежності. Особливу роль 

відіграють підприємства, що належать до малих господарюючих суб’єктів [1]. 

Розглянемо статистичні дані, які відображають сучасний стан діяльності 

малих підприємств в Україні та динаміку їх змін [2]. 
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Таблиця 1  

Показники діяльності малих підприємств України у 2014-2018 рр. 
Показники 2014  2015  2016  2017  2018  

Кількість малих підприємств, 

одиниць 
324598,00 327814,00 291154,00 322920,00 339382,00 

Частка малих підприємств в 

загальній структурі, % 
95,20 95,50 95,00 95,50 95,40 

Кількість найманих працівників 

малих підприємств, тис. осіб 
1583,00 1466,30 1505,90 1562,40 1521,90 

Частка працівників в загальній 

структурі підприємств, % 
25,60 25,40 26,30 27,30 26,20 

Витрати на персонал на малих 

підприємствах, млн. грн. 
54494,00 63253,50 70196,80 101345,20 122410,00 

Частка витрат на персонал в 

загальній структурі підприємств, % 
15,40 16,10 16,20 17,80 17,00 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики [2] 

 

За результатами аналізу показників, можна спостерігати, що частка малих 

підприємств в Україні перевищує 95 % від загальної їх кількості. Відбувалось 

як і зростання кількості таких підприємств, так скорочення. За аналізований 

період скорочення відбулось лише у 2016 р. у порівнянні з 2015 р., їхня 

кількість скоротилась з 327 тис. одиниць до 291 тис. Тобто можемо 

спостерігати, що кількість малих підприємств займає досить вагому частку 

серед різних господарюючих суб’єктів, тому їхній розвиток суттєво впливає на 

економічний стан країни. Такі дані щодо їх кількості свідчать про проблеми 

ведення господарської діяльності підприємства. На що може впливати 

нормативно-правове забезпечення, кризове становище, тиск з боку великих 

конкурентів та держави. 

Відповідно до статистичних даних кількість працівників на малих 

підприємствах коливається в межах 1,5 млн. осіб. Такі дані обґрунтовані, 

оскільки для кожного малого підприємства потрібно небагато працівників. 

Частка таких працівників серед загальної кількості досягає 4-тої частини. Тобто 

їх частка перевищує 25 %. 

На протязі аналізованого періоду 2014-2018 рр. витрати на персонал 

щорічно зростали. Якщо порівнювати, то у 2014 р. витрати на персонал 

складали 55 млрд грн, а в 2018 р. витрати зросли більше, ніж в 2 рази і 

перевищили суму 120 млрд. грн. Можна зробити висновок, що заробітна плата 

в розрахунку на одного працівника зростала. Якщо аналізувати структури 

витрат на персонал всіх підприємств, то частка малих підприємств займає 

менше, ніж 5-ту частину, хоча й відбувається зростання такої частки. Показник 

за останні 5 років зріс з 15 % до 17 %. Малі підприємства або виплачують 

меншу заробітну плату своїм працівникам, ніж інші підприємства або 

неофіційно виплачують частину оплати. 

Основними проблемами з якими в своїй діяльності зіштовхується 

більшість малих підприємств: низька ефективність господарської діяльності; 

високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних фінансових 
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ресурсів для покращення, модернізації і технічного; невелика кількість малих 

підприємств, які у свої фінансовій діяльності приділяють увагу плануванню та 

розробленню стратегій фінансового управління; відсутність підтримки 

розвитку малих підприємств з боку державних органів; відсутність ефективних 

механізмів щодо захисту прав малого бізнесу; низький рівень надання послуг 

кредитування та страхування малих підприємств. 

Через визначені проблеми такі підприємства досить часто перебувають на 

межі фінансового неблагополуччя та існують на грані виживання [3, 4]. 

Для подолання проблем які виникають у підприємств при управлінні 

своєю фінансовою діяльністю, необхідно вжити необхідних заходів: від 

державних служб необхідне сприяння на формування сприятливого 

підприємницького клімату [5]; створення належного нормативно-правового 

законодавства; проведення часткових державних закупівель; послаблення 

податкового тиску на підприємців; використання новітньої техніки та 

технологій; сприяння проведенню кредитування та страхування малого бізнесу. 

Отже, можна сказати хоч малий бізнес і розвивається в Україні. Проте, 

даний розвиток не є досить ефективним. Тому необхідно приділяти більше 

уваги даній проблемі. Для покращення ефективності управління малими 

підприємствами необхідно спиратись на досвід зарубіжних колег. Наприклад 

необхідне вдосконалення нормативно-правової бази, при можливості на 

початкових етапах розвитку підприємства послабити податковий тиск, 

сформувати показники ефективності розвитку малого бізнесу та проводити їх 

моніторинг тощо.  
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Однією зі складових фінансової безпеки держави є фінансова безпека її 

страхового ринку. Ефективний розвиток сучасного страхового ринку впливає 

не лише на фінансову безпеку окремого страховика, але й на розвиток 

фінансової системи в цілому. Від ефективного розвитку страхового ринку та 

належного рівня забезпеченості фінансовими ресурсами страхових компаній 

залежить ефективний розвиток усіх галузей економіки.  

Важливість дотримання фінансової безпеки в сфері страхування 

зумовлена необхідністю створення дієвої системи захисту суб’єктів 

господарювання на макро- і мікрорівнях фінансової безпеки, підтримання 

соціальної справедливості в суспільстві.  

Загрози фінансовій безпеці страхового ринку, залежно від джерел їхнього 

виникнення, можна умовно поділити на внутрішні та зовнішні. Виникнення 

внутрішніх загроз на страховому ринку зумовлено впливом неефективного 

фінансового менеджменту в страховій компанії, зокрема: неправильне 

розміщення страхових резервів, неврівноваженість тарифної політики. 

Помилки, які виникають при розрахунку тарифної ставки, можуть призвести до 

погіршення, а в майбутньому і до втрати конкурентних переваг внаслідок 

необґрунтованого завищення розміру страхової премії. Важливим завданням 

страховика у підвищенні рівня фінансової надійності є обґрунтоване 

формування збалансованого страхового портфеля, тобто можливість  

залишатися фінансово стійкими навіть при настанні значних за розмірами 

збитків.   

Особливої уваги, при дослідженні фінансової безпеки страхового ринку 

заслуговує проблема правильного та ефективного розміщення коштів 

застрахованих осіб. Страховики повинні сформувати інвестиційний портфель 

так, щоб вчасно здійснювати виплати у разі настання страхових випадків, тому 

державні органи нагляду регламентують основні напрямки розміщення 

фінансових ресурсів та величину їх часток у загальному портфелі.  Проте 

вітчизняні страховики  не демонструють великої зацікавленості в ефективному 

розміщенні страхових резервів. Вони в основному тяжіють до консервативного 

управління інвестиційним портфелем, що можна пояснити такими 

обставинами: низький рівень збитковості страхованих операцій, що фактично 

зменшує необхідність ризикувати залученими коштами, вкладаючи їх по 
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максимуму в банківські депозити; невеликий обсяг фінансових ресурсів, які 

накопичують страхові компанії у процесі своєї діяльності [1, с. 26].  

Одним iз iндикаторів загрози фiнансовій безпецi страхового ринку є 

зростання частки перестрахування у валових страхових премiях, а особливо —

частки нерезидентів. Так, збільшення обсягу перестрахових операцій може 

призвести до погiршення платоспроможностi страхових компаній та їх ємності 

на ринку. Внаслiдок цього виникає занепокоєння щодо гарантованостi виплат 

цедента в разi настання страхового випадку, що фактично знижує фiнансову 

безпеку як окремо взятої компанiї, так i всього страхового ринку при реалiзацiї 

катастрофiчних ризикiв. 

Особливої уваги потребує iдентифікація зовнiшнiх загроз фiнансовiй 

безпецi страхового ринку та формування превентивних заходiв щодо їхнього 

попередження. Заслуговує на увагу й розгляд негативних наслідків фінансової 

глобалізації для вітчизняного страхового сектору, зокрема зростання 

залежності від іноземного капіталу та, відповідно, загрозливий вплив свiтових 

фiнансових криз на стабiльнiсть страхового ринку.  

Варто зазначити, що сучасний стан розвитку світового господарства 

характеризується досить частими банкрутствами відомих компаній, борговими 

та валютними кризами, обвалами на ринку цінних паперів. Перелік даних 

негативних явищ безпосередньо впливає і на ймовірність настання криз на 

вітчизняному страховому ринку, оскільки в обігу перебуває значна частка 

іноземного капіталу.  

 Суттєвою фiнансовою загрозою для страхового сектору залишається 

вiдтiк капiталу за кордон. На ринку склалася ситуацiя, коли страховi компанiї з 

iноземним капiталом фактично виконують функцiї страхових посередникiв, 

передаючи на перестрахування близько 90-95 % ризикiв материнськiй компанiї, 

цим самим перенаправляючи фiнансовi потоки за кордон. Дана ситуацiя 

властива бiльш для компанiй зi страхування життя. Оскiльки при ризиковому 

страхуваннi разом з капiталом вивозяться ризики, а при страхуваннi життя — 

80-90 % довгострокового iнвестиційного ресурсу та лише 10-20 % ризикiв. 

Страховий ринок України досить сильно пов’язаний із кон’юктурою та 

спекулятивними очікуваннями іноземних страхових компаній. Зокрема, 

контролюючi  органи намагаються применшити  зазначений ризик шляхом 

зменшення кількості компанiй, з якими можна укладати договори з 

перестрахування. Зазначимо, що загрози, викликанi швидким розвитком 

глобалізацiї, у сукупностi можуть порушити як фiнансову безпеку страхової 

сфери  зокрема, так i держави в цiлому.  

Беручи до уваги можливі небезпеки, які можуть впливати на фінансову 

безпеку страхового ринку слід звернути  особливу увагу на можливі шахрайські 

дії з боку  суб’єктів страхового ринку  та  розробити  ефективну програму 

боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Надзвичайного 

розмаху досягає шахрайство у страхові сфері. Здебільшого протизаконні  дії 

направленні на максимізацію прибутку або ж отримання доходу, який не 

підлягатиме оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії вдаються до 
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противоправних дій для зменшення розміру страхового відшкодування, їх 

працівники — для отримання власної економічної винагороди. 

Щорічні сумарні збитки від здійснення шахрайських дій на страховому 

ринку України знаходяться на рівні 600 млн грн. Підраховано, що близько 16 % 

страхових виплат потрапляють до рук фінансових аферистів [2, с. 12]. Відтак 

державна полiтика у галузі страхування повинна спрямовуватися на виконання 

таких завдань, а саме:проведення монiторингу та поточного аналiзу ринку 

страхових послуг з метою забезпечення фiнансової безпеки; створення системи 

ідентифікації ризиків; посилення прозоростi та вiдкритостi у дiяльності 

страховиків та органу, який здiйснює державне регулювання i нагляд за такими 

установами; забезпечення відповідного захисту споживачів страхових послуг; 

пiдвищення платоспроможностi та фiнансової стiйкості страхових компанiй. 

Для мiнімізації ризиків, які можуть стати наслiдком недостатньої 

стiйкості, прозоростi та конкурентоспроможностi страхового сектору, слід 

змiцнити iнституційну та фiнансову спроможність органів, що здійснюють 

державне регулювання ринку фiнансових послуг. Відтак державна полiтика у 

сфері страхування повинна бути спрямована на виконання низки завдань, а 

саме: створення системи iдентифікації ризиків, проведення монiторингу та 

поточного аналiзу ринку страхових послуг з метою забезпечення створення 

можливостей для вжиття запобiжних заходiв до забезпечення фiнансової 

безпеки; посилення прозоростi та відкритості у дiяльності страхових компанiй 

та органу, який здiйснює державне регулювання i нагляд за такими установами; 

пiдвищення платоспроможностi та фiнансової стiйкості страхових компаній; 

забезпечення належного захисту споживачiв страхових послуг; запобiгання 

використанню страхових компанiй для непродуктивного виведення капiталу за 

кордон. 

Підсумовуючи, відмітимо, що фінансова безпека страхового ринку  

залежить від того наскільки ефективно усі суб’єкти страхового ринку можуть 

протидіяти певним зовнішнім та внутрішнім загрозам. Практична реалізація 

запропонованих вище рекомендацій щодо формування дієвого і розвинутого 

страхового ринку сприятиме посиленню впливу ефективного страхового 

захисту для забезпечення економічного зростання і фінансової стабільності в 

державі, підвищення рівня страхової культури, матеріального добробуту 

населення, його соціального забезпечення. 
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УДК 339.187.62 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ 

ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 

 

Латипова Ш., преподаватель 

Самаркандский институт экономики и сервиса 

 

Каждое малое предприятие может быть профинансирована на основе 

средне- или долгосрочного кредита. При выборе малым предприятием 

долгосрочного кредита ему предоставляется инвестиционный кредит на 

установленным проектом с возможностью выбора фиксированной или 

пересматриваемой процентной ставки.  

Следовательно, для приобретения основных средств (производственных 

помещений, склада, офиса) клиенту предлагается услуга по лизингу 

недвижимости на основе контракта без права расторжения. Однако после 

истечения срока контракта клиент может выкупить взятое в лизинг имущество, 

это позволит не отвлекать средства из оборота предприятия и получить льготы 

по НДС при лизинге недвижимости. 

Для приобретения оборудования на лизинг автомобиля часто 

используется кредит банка. Такой кредит позволяет приобретать требуемое 

имущество в рассрочку. Основная сумма кредита и проценты по нему 

выплачиваются равными долями через согласованный период времени, что 

позволяет малому предприятию относить ежегодные процентные платежи на 

общие расходы. 

Если предприниматель не хочет финансировать подобную операцию на 

основе заемных средств, то он может получить необходимое имущество с 

помощью финансового лизинга или рентинга. Лизинг позволяет в полном 

объеме финансировать приобретение требуемого имущества, проводить 

авансовые платежи НДС и разделить его выплату на весь период контракта, 

который равен периоду эксплуатации имущества. По истечении срока 

контракта возможен выкуп имущества в собственность по согласованный цене. 

На практике рыночно развитых странах рентинг представляет собой 

среднесрочную аренду требующихся предприятию транспортных средств. В 

отличие от лизинга арендатор не может выкупить в собственность имущество 

по окончании срока контракта. Разумеется, при рентинге предприятий берет на 

себя выплату амортизационных отчислений, текущие расходы по техническому 

обслуживанию, страхованию и прочим формальностям, получая взамен 

фиксированные неиндексируемые платежи. При этом рентинг позволяет 

малому предприятию более точно планировать расходы, избежать потерь от 

роста цен на запасные части или повышения зарплаты. Таким образом, 

предприниматель может сократить расходы по аренде имущества и текущие 

расходы.  
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Коммерческий банк также может предоставлять предпринимателям 

гарантии, что позволяет им не вносить средства, которые будут отвлечены из 

оборота предприятия. Коммерческий банк гарантирует исполнение 

обязательств, возникших у предпринимателя перед третьими лицами. Однако, 

следует помнить, что предоставление гарантии означает возникновение у 

малого предприятия задолженности. 

Именно по этой причине нередко в предпринимательской деятельности 

возникает ситуация, когда время выплаты по счетам поставщиков не совпадает 

с получением средств от клиентов за проданную продукцию или оказанные 

услуги. В этом случае банк будет вынужден предлагать услуги своему клиенту 

в использовании различных расчетов на более выгодных условиях. До 1998 

года банки прибегали к использованию переводного векселя
1
. 

При финансировании производственного цикла банк может предложить 

своему клиенту-предпринимателю краткосрочный кассовый кредит по 

текущему счету (овердрафт). Это чрезвычайно гибкая и поэтому очень 

популярная форма кредитования. Суммы овердрафта могут быть использованы 

для проведения любых платежей в пределах определенной суммы и срока. При 

погашении овердрафта он автоматически возобновляется. 

Этот вексель позволяет поставщику продукции получить деньги в счет ее 

оплаты в банке получателя. Банк дебетует счет предпринимателя на сумму 

процентных платежей и комиссионное вознаграждение банка. По истечении 

срока векселя банк дебетует счет предпринимателя на основную сумму по 

векселю. Такая операция носил название «дисконт поставщика». Дисконт в 

данном случае означает получение суммы по сделке до ее фактического 

завершения. 

Коммерческий банк может рекомендовать предпринимателю 

воспользоваться услугами факторинговой компании. Подобная форма расчётов 

удобна при предоставлении клиентам отсрочки платежа. При этом 

предприниматель может поручать факторинговой компании контроль за 

платежами своих клиентов и получать денежные средства за вычетом 

комиссионного вознаграждения. 

Предприниматель если осуществляет экспортно-импортные операции, то 

коммерческий банк может предложить ему использовать банковский акцепт 

или документарный аккредитив. Из опыта зарубежных стран можно сказать, 

что акцепт больше всего применяется при финансировании покупки 

необходимого имущества за рубежом или в случае предоставления отсрочки 

платежа зарубежным клиентам. Они могут выписать переводной вексель на 

банк предпринимателя. Банк акцептует тратту и производит платеж средств за 

вычетом дисконта. 
                                                 
1
 В Республике Узбекистан до сих пор приостановлен использование в банковских операциях векселей. Этот 

вексель позволяет поставщику продукции получить деньги в счет ее оплаты в банке получателя. Банк дебетует 

счет предпринимателя на сумму процентных платежей и комиссионное вознаграждение банка. По истечении 

срока векселя банк дебетует счет предпринимателя на основную сумму по векселю. Такая операция носила 

название «дисконт поставщика». Дисконт в данном случае означает получение суммы по сделке до ее 

фактического завершения.   
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В отечественной практике более выгодным является документарный 

аккредитив удобен при импортных операциях, когда клиенты импортера 

требует немедленной оплаты, а импортер желает получить отсрочку платежа. 

Банк предпринимателя соглашается провести платеж при предоставлении 

документов, подтверждающих доставку согласно оговоренным условиям и 

срокам. 

При этом также следует отметить, что неплатежи, судебные 

разбирательства, различные несчастные случаи и прочие непредвиденные 

ситуации могут потребовать от предпринимателя определенной суммы 

денежных средств в срочном порядке. Банк в таком случае советует на 

временные нужды. 

Разумеется, оборотные средства должны обеспечивать 

функционирование предприятия в обычном режиме — от стадии производства 

до стадии продажи готовой продукции без применения краткосрочных 

кредитов. Однако в период роста деятельности предприятия часто бывают 

необходимы дополнительные денежные средства. Их нехватка может быть 

компенсирована либо за счет собственных средств предприятия, либо за счет 

банковского кредита на восполнение суммы оборотных средств. 

Следует отметить, что коммерческие банки в процессе привлечения 

новых клиентов всегда создать условия для заемщика. Заемщик при этом может 

уменьшить оплату кредита и тем самым получить значительную выгоду. 

Между тем это не совсем правильно, поскольку заемщик, получая льготу при 

оплате кредита, автоматически увеличивает налогооблагаемую прибыль. Все 

это требует применение новых механизмов регулирования интересов как 

коммерческого банка, так и клиента. 
 

 

 

УДК 658:589 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Ліщук Ю., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Сучасний розвиток української економіки супроводжується новим етапом 

реформ, посиленням економічної глобалізації, зростанням невизначеності та 

мінливістю умов ведення бізнесу, що в свою чергу вимагає від суб’єктів 

господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього 

середовища. Нестабільне становище економіки змушує підприємства 

підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції і 

послуг методом впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 

ефективних форм господарювання і управління виробництвом. 

Найефективнішим інструментом підвищення техніко-технологічного рівня 

підприємств в сучасних умовах являється інноваційна діяльність. При цьому 
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актуальними є питання, які пов’язані з підвищенням якості управління 

інноваційною діяльністю та спрощенням процесу впровадження інноваційних 

рішень.  

Питанню антикризового управління на підприємстві за сучасних умов 

приділяється значна увага. Основні теоретичні аспекти з питань оцінки 

ефективності інноваційної діяльності та антикризового управління знайшли 

своє відображення в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 

Е. Альтман, І. Ансофф, С. Беляєв, І. Бланак, О. Градов, П. Грінер, Р. Таффлер, 

Р. Хіт, Е. Уткін, Р. Попов, О. Кузьміна, О. Мороз, А. Чернявський, І. Фаріон, 

Л. Лігоненко, В. Астахова та інших. Разом з тим у вітчизняній економічній 

літературі питання про роль інновацій при прийнятті управлінських рішень в 

сучасних кризових умовах не знайшло достатнього відображення, а зарубіжний 

досвід потребує значної адаптації до сучасних умов.  

Небезпека кризи існує завжди, в зв’язку з тим, що при прийнятті 

управлінських рішень присутній ризик. Будь-яка соціально-економічна система 

розвивається циклічно, в ній змінюється співвідношення керованих і 

некерованих процесів. Тому управління соціально-економічною системою 

завжди має бути антикризовим. У сучасній економічній літературі антикризове 

управління прийнято розуміти як управління, в якому закладено  певним чином 

передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів,а також заходів щодо 

зниження її негативних наслідків.   

Проблеми виявлення передкризових ситуацій найбільш гостро стоять 

перед сучасними керівниками, тому що своєчасне розпізнання кризи, виявлення 

її перших ознак допомагає розробити заходи щодо усунення кризи.  Друга 

група проблем антикризового управління пов’язана з ключовими сферами 

життєдіяльності організації. У процесі їх вирішення формулюються місія і мета 

управління, визначаються шляхи, засоби і методи управління в умовах кризової 

ситуації. Третя група проблем — диференціація технологій управління. Вона 

включає проблеми, що пов’язані з прогнозуванням кризи і варіантами 

поведінки соціально-економічної системи в кризовому стані. Четверта група 

проблем включає конфліктологію та селекцію персоналу, що завжди 

супроводжують кризові ситуації. 

Будь-яка соціально-економічна система досягає успіху в своїй діяльності, 

при умові, якщо вона знаходиться в стані послідовного розвитку. Як би 

успішно не функціонувало підприємство, якщо його керівництво не націлене на 

впровадження нових технологій, що дозволяють виробляти нові види продукції 

вищої якості з найменшими витратами, воно через певний проміжок часу 

ризикує стати неконкурентоспроможним. У результаті  послаблення позицій на 

ринках збуту, втрата споживачів продукції та зниження розмірів прибутку. Все 

це сприяє виникненню кризової ситуації на підприємстві і, як наслідок, може 

виявитися причиною банкрутства. 

Криза в економіці України посилюється інноваційною кризою, яка 

проявляється в різкому зниженні керованості процесами створення і 

впровадження нововведень та відсутності джерел фінансування. Тому однією з 
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найважливіших задач антикризового управління являється пошук можливих 

рішень проблем управління інноваційними процесами . 

Інноваційна діяльність пов’язана з залученням різноманітних ресурсів, 

основними з яких є інвестиції і витрати часу на НДДКР та технологічне 

освоєння масштабного виробництва нової продукції, особлива роль тут 

належить управлінському персоналу, його здатності розробляти і приймати 

інноваційні рішення. 

Процес формування ефективної системи інноваційного управління 

залежить від рівня інноваційного потенціалу підприємства — його можливості 

в досягненні поставлених інноваційних цілей. Реалізація данних цілей в 

глобальних масштабах виступає як засіб отримання досить високого прибутку в 

довгостроковій перспективі, зміцнення, а потім і підвищення конкурентних 

можливостей на ринку. Чим вище рівень інноваційного потенціалу 

підприємства, тим успішніше воно уникає можливих кризових ситуацій.  

На рівень розвитку інноваційного потенціалу підприємства впливають такі 

фактори, як збереження і розширення виробничої бази, скорочення витрат, 

реалізація потреб і пропозицій споживача, підвищення науково-технічного 

потенціалу фахівців та імідж підприємства. Таким чином, використання 

інновацій в антикризовому управлінні спроможне не лише зменшити витрати та 

підвищити якість роботи, а й створює базис для подальшого інноваційного 

розвитку підприємства. 

Отже, ефективне управління інноваційним процесом вимагає спеціальних 

організаційно-економічних механізмів. Це, в першу чергу, пов’язане з умовами 

невизначеності, які характерні для інноваційної діяльності. Завжди існує 

небезпека того, що вартість отриманих інноваційних рішень може виявитися 

занадто високою або нова продукція буде мати комерційну поразку на ринку. 

Імовірність неефективності інвестицій залежить від ймовірності комерційного 

успіху. Ця проблема може бути вирішена шляхом формування спеціальної 

інфраструктури, що буде підтримувати інноваційний процес. 

Інноваційна інфраструктура являє собою організаційну, матеріальну, 

фінансово-кредитну, інформаційну базу для створення умов, що сприяютимуть 

ефективному розподілу коштів і надання послуг для розвитку інноваційної 

діяльності, технологічного трансферту, комерціалізації науково-технічної 

продукції. Одним з позитивних чинників розвитку інноваційних структур є 

створення підприємств малого і середнього бізнесу, що сприпятиме вирішенню 

проблеми зайнятості та соціальної стабільності суспільства та вирішенню 

завдань інноваційної політики в рамках антикризового управління. 
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Сучасний економічний стан України, вихід держави на міжнародну арену 

потребує ефективних методів управління, пошуку дієвих механізмів впливу та 

мотивації щодо працівників. Перед кожним керівником стоїть завдання - 

забезпечити прибуткову виробничо-господарську діяльність, яка не можлива 

без успішної управлінської системи взаємозв’язків, командної роботи, 

сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Відтак питання 

вибору стилю управління постає перед кожним керівником та слугує 

характеристикою якості його роботи, критерієм професіоналізму, що є 

особливо важливим у нинішніх умовах. 

Метою роботи є дослідження особливостей різних стилів керівництва, їх 

ефективності в управлінні колективом, що тісно пов’язано з успіхами 

підприємства, галузі і навіть країни. 

Науковці визначають різні стилі управління, що мають як свої переваги, 

так і недоліки. Найпоширенішими та найефективнішими є авторитарний і 

демократичний стилі керівництва.  

Для авторитарного стилю управління характерні такі ознаки: значна влада 

у керівника, жорсткий тотальний контроль за виконанням рішень підлеглим, 

навіть із погрозами покарання. Здебільшого керівник надає розпорядження та 

інструкції підлеглим, які повинні їх неухильно виконувати. При авторитарному 

стилі керівництва очільник не враховує думки своїх підлеглих у жодних 

питаннях, змінює завдання, що стоять перед ними, на свій розсуд тощо. Такий 

керівник зовсім не покладається на самостійність своїх підлеглих і тому йому 

доводиться самому детально вникати в усі робочі завдання, що безсумнівно є 

негативним аспектом, оскільки забирає час самого керівника, тобто знижує 

ефективність його роботи. 

Звичайно, що авторитарний стиль керівництва має різні переваги, що 

пов’язані з наявністю постійного контролю: високий прибуток та якість 

продукції, продуктивність праці, що впливає на прибутковість підприємства. 

Авторитарний стиль за рахунок зосередження всієї повноти влади в руках 
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керівника забезпечує максимальну продуктивність при виконанні простих видів 

діяльності і дозволяє швидко стабілізувати складну ситуацію. Такий стиль 

керівництва є ефективним у тих випадках, якщо підлеглі повністю знаходяться 

у владі керівника або безмежно йому довіряють. 

До недоліків авторитарного стилю керівництва характерні такі: 

- висока ймовірність помилкових рішень, пов’язаних як з обробкою великих 

обсягів інформації, так і з людськими чинниками; 

- байдужість до ініціатив, творчості підлеглих, уповільнення нововведень,  

пасивність співробітників; 

- незадоволеність працівників своєю роботою, своїм статусом у колективі тощо. 

Для демократичного стилю управління характерним є такі ознаки: 

врахування думок та ініціатив співробітників; контроль за виконанням рішення 

як з боку керівника, так і самими співробітниками; керівник проявляє 

зацікавленість і увагу до особистості співробітників, до їхніх інтересів, потреб, 

особливостей. Вважають, що такий стиль керівництва застосовують упевнені в 

собі особи, що довіряють підлеглим, контролюючи не їх, а результати. 

Демократичний стиль є одним з найефективніших, оскільки забезпечує 

високу ймовірність правильних зважених рішень, високі виробничі результати 

праці, заохочує ініціативу, активність співробітників, сприяє задоволенню 

працівників своєю роботою і членством у колективі, створює сприятливий 

психологічний клімат у колективі, згуртовує однодумців. 

Порівнюючи переваги стилів керівництва та їх вплив на результати 

роботи вчені прийшли до висновку, що в умовах авторитарного стилю 

керівництва можна виконати в два рази більший обсяг роботи, ніж в умовах 

демократичного, але її якість, оригінальність, новизна, присутність елементів 

творчості будуть на такий же порядок нижче [3]. 

Успіх не лише окремо взятого підприємства чи галузі, але й країни в 

цілому визначається рядом чинників. Серед яких: геополітична ситуація, 

природні умови, людські ресурси тощо. Останнє залежить від ментальності, 

національних особливостей, релігії, традицій, звичаїв та інше.  

Порівнюючи особливості різних стилів керівництва, характерних для 

певних народів, слід відзначити їх особливий вплив на економічний успіх 

держави, адже «Управління людськими ресурсами — це стратегічний і цілісний 

підхід до управління найціннішими активами …, а саме персоналом, який 

індивідуально і колективно робить внесок у досягнення організаційних цілей… 

Людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на 

підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом компанії в конкурентній 

боротьбі» [2, с.13].  

Особливістю європейського стилю управління є такі ознаки: 

розсудливість, харизма, справедливість. Наприклад, французькі та іспанські 

керівники здебільшого авторитарні та концентрують владу у своїх руках. Щодо 

німецьких та британських, то вони — дипломатичні, ліберальні, схильні до 

компромісу. Для азійських країн характерною є така форма управління, в якій 

колектив є одним цілим, а керівники завжди справедливі, проте є 
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цілеспрямованими, впевненими в собі, часто обирають авторитарний стиль 

управління. Зважаючи на стрімкий розвиток економіки, технологій Китаю, 

Південної Кореї та Японії і порівнюючи стилі керівництва, притаманні для цих 

регіонів, можна припустити, що поруч з іншими чинниками вагому роль 

відіграють особливості в системі управління людськими ресурсами, які є 

рушійною силою будь-якої економіки.  

Тому можна визначити два полярних способи поведінки чи впливу на 

підлеглих, відповідно і виокремити дві категорії керівників: 

− кращі за професійною ознакою, що досягли успіху самостійно. Їм 

притаманні такі риси: несприйняття некомпетентності, тому вони звільняють 

працівників з посередніми та незадовільними професійними якостями; у 

випадку необхідності, вважають за краще виконати складне завдання власними 

зусиллями, аніж довірити його особі, що може з ним не впоратися; завжди 

називаючи речі своїми іменами; цінують у виконавців професіоналізм, 

ініціативу, власну думку; 

− типові політикани — імпозантні, представницькі, гонорові та сповнені 

власної гідності функціонери, що володіють посередніми професійними 

якостями та незначним практичним досвідом, але достатнім шармом і талантом 

налагодження міжособистісних стосунків, щоб зійти по службовій драбині до 

своєї теперішньої посади чи статусу. Для них головне: не втратити власну 

репутацію, а тому, аби уникнути скандалу, можна використати недолугого 

працівника в іншій якості, де він, можливо, зможе себе виявити; усіма 

зусиллями підтримувати добрий мікроклімат в колективі, а відповідальність за 

недоліки в роботі перекладати на підлеглих та на «об’єктивні причини», які 

завжди знайдуться [4].  

Отже, кожен зі стилів керівництва має свої переваги та недоліки, від яких 

залежить ефективність діяльності та успіх. Сучасний керівник повинен знати 

особливості різних стилів керівництва та уміти застосовувати їх на практиці 

відповідно до конкретної ситуації, оскільки найефективніші керівники — це ті, 

хто уміють поводити себе по-різному — залежно від вимог реальності. 
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Прихід нової команди до управління державою подарував українцям 

надію на зміни та разом з тим посіяв сумніви щодо можливого стрімкого 

економічного зростання, враховуючи низку економічних проблем, що не 

вирішувалися роками, та головне — спроби зупинити воєнні дії на сході країни, 

які на сьогодні не мають позитивного результату, але відбирають економічний 

та людський ресурс, що є базовою основою для економічного розвитку країни. 

Серед економічних проблем України, що є на часі сьогодні, визначають 

такі: реформування промисловості та сільського господарства, стабілізація й 

ріст виробництва, припинення руйнації культурно-освітньої та наукової 

галузей, створення надійної системи соціального захисту. Проте існує низка 

ризиків, що впливають на ці процеси. Це: підвищення світових цін на 

продовольство та енергетичні ресурси, зменшення обсягів врожаю попри 

очікувані прогнозовані показники, реалізація проекту «Північний потік — 2», 

військовідії на сході країни, які посилюють загрози національній безпеці й 

сприяють трудовій міграції, зростанню кількості переселенців та біженців, а 

також низка популістських обіцянок, зокрема, щодо підвищення соціальних 

видатків, припинення чи призупинення співпраці з МВФ [2].  

Важливим для стабілізації економіки України, зростання виробництва є 

створення привабливого інвестиційного клімату, який є можливим за умов: 

зниження рівня корупції; встановлення верховенства права через здійснення 

судової реформи, що в свою чергу надасть прозорі та чітко визначені 

законодавчу та нормативну бази; політичної стабільності, що гарантуватиме 

безпеку майнових прав, забезпечить належний правопорядок. Відповідно до 

статистичних даних на рішення компаній збільшити об’єм інвестицій 

впливають: сприятливе бізнес-середовище — 62,8 %; макроекономічна 

стабільність — 60,6 %; політичні ризики — 50,0 % [3]. Привабливими 

секторами економіки за рахунок яких і відбувається стабілізація економічного 

розвитку в Україні є сільське господарство та базові галузі промисловості 

(металургія, енергетика). 
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Пріоритетну роль у економічному поступі країни відіграє банківська 

система. Незважаючи на поступове відновлення довіри громадян до банків, 

хиткий курс національної валюти не сприяє економічному зростанню. Серед 

проблемних питань у цьому напрямку: високий показник непрацюючих 

кредитів (586 млрд грн від 1,042 трлн грн), який заважає здійсненню банками 

активного кредитування; низький рівень споживчого кредитування, що 

пов’язано з обмеженою кількістю платоспроможних позичальників та високими 

правовими ризиками [3]. А відтак українське законодавство потребує 

удосконалення правового регулювання захисту прав кредиторів, що мало би 

передбачити створення незалежних наглядових рад, які б мінімізували 

політичний вплив на банки. 

Серед проблемних економічних питань, що потребують вирішення — 

питання пов’язані з ліквідністю енергоринку, здійсненням оплати за «зеленим» 

тарифом, впровадженням технології накопичення та зберігання електроенергії з 

метою забезпечення надійного електропостачання об’єктами енергетики на 

альтернативних джерелах. Сучасна ІТ-індустрія також перебуває нині у 

залежності від правового режиму регулювання приватних підприємців та має 

недостатній захист, порушуються і дотримання прав інтелектуальної власності 

та комерційної таємниці. 

Отже, в цілому сучасні проблеми України можна класифікувати за 

певними ознаками, що визначаються ступенем впливу та взаємозалежністю. До 

фундаментальних проблем належать такі, що пов’язані з проблеми в державних 

інституціях та інфраструктурі, макроекономічні проблеми, проблеми 

збереження здоров’я, старіння нації, початкової освіти. До проблем, що 

зменшують ефективність економіки є: проблеми неефективності 

функціонування ринків, технологічної неготовності, а також питання пов’язані 

з якістю підготовки у вищій школі. Проблеми інноваційності полягають у 

низькій інноваційності чи відставанні в усіх галузях економіки, у 

невідповідності бізнесу сучасним ринковим вимогам. 

На жаль, сьогодні спостерігається тенденція до посилення конфліктності 

у політичній системі держави, протистояння владних інститутів, монопартійна 

більшість законодавчого органу; роками формувалося зниження довіри до 

органів представницької влади, зокрема, судової, правоохоронної, зростала 

суспільна апатія, що звичайно потребує не формалізованого підходу до 

модернізації структури державного управління. Негативним чинником для 

стабілізації і розвитку економіки є клановість у розподілі найприбутковіших 

секторів економіки України; великі обсяги тіньової економіки та корупції; 

заборгованість держави та її окремих галузей перед зарубіжними партнерами; 

високий рівень інфляції; незадовільні обсяги іноземних інвестицій; 

незадовільна транспортна інфраструктура, що потребує негайного відтворення 

та достатньо великих ресурсних затрат, паливно-енергетична залежність від 

Росії [1].  

Також слід наголосити на наявності диспропорції між реальним і 

фінансовим секторами економіки; недостатній технологічній готовності країни 
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та вкрай малій фінансовій підтримці державою нововведень; незахищеності 

соціального сектору країни, зокрема, низькі заробітні плати та пенсійні 

виплати; вивезення за кордон українського капіталу, відтік талановитої молоді 

та працездатного населення, що має негативні наслідки для української 

економіки.  

Тому для економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності 

економіки України важливу роль відіграють такі заходи: макроекономічна 

стабільність; посилення якості державного управління, сприяння розвитку 

людського капіталу та покращанню якісного складу трудових ресурсів, що 

спонукає до кардинальних змін в системі освіти; розвиток, модернізація, 

оновлення інфраструктури, розвиток і поширення інформаційно-

комунікаційних технологій; стабілізація і розвиток фінансових ринків; 

впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та 

контроль за її дотриманням; сприяння та посилення інноваційної складової 

розвитку [1]. 

До ключових факторів, які дозволять подальші кроки у стабілізації 

економіки є створення привабливого інвестиційного клімату, зниження рівня 

корупції, політична стабільність, відповідна й відповідальна нормотворча 

діяльність, дотримання законності та верховенства права всіма гілками влади, а 

також пересічними громадянами, створення умов для самореалізації молоді, що 

дозволить не лише зменшити відтік кадрів, але й створити якісну конкуренцію 

на ринку праці. 
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пересичення ставлять кінцевого споживача перед вибором товару, марки, 

виробника. У цих умовах традиційна структура комунікативної політики, що 

включає до складу такі напрямки роботи зі споживачем, як особистий продаж, 

стимулювання збуту, реклама і зв’язки з громадськістю — застаріла.  

Практика діяльності провідних світових компаній, в тому числі 

російських, свідчить на користь все більшої трансформації зазначених 

складових в систему інтегрованих маркетингових комунікацій. Маркетингова 

комунікація фірми — це комплексний вплив фірми на внутрішню і зовнішню 

середу з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової 

діяльності на ринку.  

Маркетингова комунікація — двосторонній процес: з одного боку, 

передбачається вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого, — отримання 

зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на здійснюване фірмою вплив. 

Обидві ці складові однаково важливі; їх єдність дає підставу говорити про 

маркетингову комунікації як про систему. Добре налагоджені комунікаційні 

(прямі і зворотні) зв’язку фірми товаровиробника (так само як і інших суб’єктів 

ринкової діяльності) є неодмінною умовою її нормального функціонування в 

якості господарської одиниці, однією з вирішальних передумов її успішної 

ринкової діяльності. Значимість комунікації в сучасних умовах стійко зростає в 

наслідок все більшої насиченості ринків товарами, все більшої різноманітності 

потреб споживачів, форм і методів конкуренції, все більш досконалих засобів 

збору, зберігання, обробки, передачі інформації і цілого ряду інших факторів.  

Одна з головних завдань комунікацій — це представлення товару 

(послуги) в привабливому для цільових споживачів вигляді, щоб переконати їх 

купувати саме цю торгову марку. Цю функцію виконує і сам товар, і його 

упаковка, і ціна, і викладка, і вітрини і т. д. Для цих же цілей в маркетингу 

розроблений спеціальний комплекс засобів — промоушн-мікс, що дозволяє 

донести до цільових споживачів певні аргументи на користь продукції компанії.  

Комунікативна політика впливає не тільки на усвідомлення споживачем 

цінності пропонованої продукції, а й на підвищення вартості компанії, оскільки 

формує значну частину нематеріальних активів компанії за рахунок створення 

іміджу самої компанії і марок товарів, способів обслуговування і т. д. 

Застосування інструментарію забезпечує виконання наступних основних 

функцій системи просування: стимулювання попиту; створення сприятливих 

умов для цінової еластичності ринкового механізму попиту і пропозиції; 

інформування про властивості та види товару, якість послуг; формування і 

поширення іміджу і престижу фірми; оповіщення про розпродажі, ярмарках, 

виставках; нагадування персональним клієнтам або групам покупців про цінову 

і товарну політику фірми; поширення порівняльної інформації про результати 

діяльності фірми і фірмконкурентов; переклад кількісних і якісних 

характеристик товарів і послуг на мову потреб покупців.  

Багато магазинів останнім часом стали оснащуватися різним 

інтерактивним обладнанням, призначеним для того, щоб зробити контакт з 
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потенційним споживачем більш тісним і видовищним. До такого обладнання 

можна віднести: 
- проекційні (віртуальні) і відео-вітрини; 
- віртуальні прилавки; 
- віртуальні примірочні; 
- QR–коди та ін. 
Проекційна вітрина є новинкою для українського ринку і тому тільки 

починає завойовувати визнання серед продавців. На думку виробників, вона 

звертає на себе увагу покупця, змушує його зупинитися і дає йому повне 

уявлення про товар, демонструючи останній з кращого боку. Реалізувати цю 

технологію можна, наприклад, за допомогою плівки BOSSA 3D. Згідно 

європейського дослідження ефективності проекційних вітрин: 
- мінімум чверть перехожих звертає на них увагу; 
- кожен п’ятий зупиняється, щоб подивитися трансльований рекламний 

ролик; 
- приблизно третина перехожих настільки вражені вітриною, що заходять 

в магазин відразу ж після перегляду. 

Проекційну вітрину можна зробити інтерактивною. Для цього 

використовується інтерактивна плівка (touch screen) Edge interactive film. 

Вітрина може на час перетворитися на інтерактивний каталог колекції нового 

сезону або стати елементом акції зі стимулювання збуту. 
«Віртуальний промоутер» — одна з найбільш специфічних сучасних 

розробок. Ідея її створення виникла в Європі після появи плівки зворотної 

проекції. Як показав досвід західних колег, віртуальні промоутери 

користуються живим непідробним інтересом серед відвідувачів, в першу чергу 

за рахунок інноваційності технології і незвичності її застосування. З технічної 

точки зору віртуальний промоутер є ілюзією, яка проектується з 

мультимедійного проектора на акрилове скло, обклеєне спеціальною плівкою. 

Воно може мати довільну форму, в тому числі повторювати фігуру людини в 

повний зріст. Віртуальний промоутер володіє унікальними інтерактивними 

властивостями розпізнавання людей, що потрапляють в зону активності. 

Спеціальне устаткування дозволяє використовувати промоутера в двох 

режимах: «очікування » і «презентація» . Завдяки цьому він здатний самостійно 

включатися, вітати клієнта, рекламувати новий продукт, прощатися з клієнтом, 

якщо той залишає зону активності. 
Кожен інструмент комунікативного міксу впливає на комунікатора за 

допомогою медіаканалів. Вони дозволяють проводити міжособистісні і не 

особистісні комунікації. Медіа є складовою частиною комплексу 

маркетингових комунікацій і виступають в якості інтегратора і інноватора 

комплексних форм (мультимедіа) просування товарів з використанням 

сучасних мультимедіатехнологій (аудіо-, відео-, теле-, комп’ютерні технології) 

в системі комунікативно-інформаційних процесів. Мультимедіа забезпечують 

ефект присутності клієнта (продавця) в спілкуванні з комп’ютерною, 

віртуальної або реальної у часі середовищем за рахунок необмежених 
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можливостей надання інформації та доступу до неї. Маркетингові комунікації є 

найважливішою частиною всього маркетингового комплексу, а кожен елемент 

маркетингу («P» маркетингу) виконує поряд зі своїми стандартними функціями 

комунікаційну функцію, яка в умовах інформаційного суспільства набуває 

ключового значення.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються процеси, 

що впливають на всі сфери життя, включаючи і маркетингову діяльність. Саме 

тому, збільшується потреба в розвитку та постійній модернізації інструментів 

маркетингу та ефективного їх використанні на підприємстві та поза його 

межами. 

Маркетинг у цілому зумовлюється можливістю задоволення потреб, які 

виникають на будь-якому рівні або в будь-якій системі, одну з яких і 

представляє підприємство. У цьому випадку говорять не про маркетинг взагалі, 

а про маркетингову діяльність. 

Маркетингова діяльність, що включає завдання дослідження ринку і 

розробки стратегії маркетингу, далі реалізується в конкретні складові 

маркетингової політики діяльності підприємства [4].  

У сучасному маркетингу звичайно виділяють шість концепцій 

маркетингу: виробнича концепція, товарна концепція, збутова концепція, 

ринкова концепція, концепція соціально-етичного маркетингу та концепція 

взаємодії.  

Процес маркетингового управління фірмою включає низку специфічних 

процедур, спрямованих на управління попитом цільових споживачів, 

обслуговування і комплексне задоволення потреб яких є метою її 

маркетингової діяльності. Процес управління маркетингом складається з п’яти 
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послідовних етапів: аналіз ринкових можливостей, вибір цільових ринків, 

оцінка конкурентних позицій та вибір стратегії досягнення конкурентних 

переваг, розробка комплексу маркетингу, оцінка ефективності маркетингових 

заходів. 
Маркетингові служби займаються дослідженнями ринку, конкуренції, 

попиту, споживачів товарів з метою розробки стратегії управління. При 

висуванні цілей управління важливо знати не тільки кінцевий результат, а й 

характер дій, які приведуть до цього результату.  

Управління маркетингом буде ефективним, якщо систему збору 

інформації, проведення ринкових досліджень, організації просування 

побудувати так, щоб отримати вищий результат при мінімальних витратах на 

маркетинг. 

Управління маркетингом передбачає планування, організацію, мотивацію 

і контроль в рамках діяльності підрозділів служби маркетингу, організацію, 

вироблення та реалізацію спільних дій в області маркетингу також всіх інших 

служб і підрозділів організації з метою забезпечення маркетингової безпеки 

підприємства.  

Контрольні показники для маркетингу: число нових клієнтів; число 

втрачених клієнтів; число повернутих клієнтів; співвідношення числа 

незадоволених, нейтрально налаштованих, задоволених і вельми задоволених 

клієнтів; середній рівень сприйняття якості продукту компанії по відношенню 

до відповідного показника для головного конкурента[1].  

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п’яти підходів: 

вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації комерційних зусиль, 

маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Концепція вдосконалення 

виробництва стверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, які широко 

поширені і доступні за ціною, а як наслідок — компанія повинна зосередити 

свої зусилля на вдосконаленні виробництва і підвищенні ефективності системи 

розподілу. Застосування цієї концепції підходити в двох ситуаціях: коли попит 

на товар перевищує пропозицію і коли собівартість товару дуже висока і її 

необхідно понизити, для чого потрібно підвищити продуктивність. 

Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з комплекс-

ного дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на задоволення потреб 

споживачів. У ході цього дослідження проводиться вивчення поведінки 

споживачів, їх смаків та уподобань, потреб, споживчих переваг, мотивів, що 

спонукають їх купувати товар, і це дозволяє підприємству якнайкраще 

задовольняти їх потреби. Дослідження ринку також передбачає вивчення і 

прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення 

місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає 

оцінити ринкові можливості і визначити привабливий напрям маркетингової 

діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг [2]. 

Провівши аналіз діяльності ФОП «Бобович Н.О.», яке займається 

текстильним виробництвом, дослідимо ефективність використання 

маркетингових заходів на даному підприємстві, де постійно застосовуються 
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маркетингові акції. При застосуванні різних маркетингових заходів в певний 

квартал року, можливо зробити аналіз, скільки компанія отримала прибутку в 

минулому 2017 році, за аналогічний квартал, без застосування маркетингових 

інструментів (табл. 1). 

Таблиця 1  

Дохід ФОП «Бобович Н.О.» від проведення маркетингових заходів 

за 2018 р. 

Засіб маркетингової 

діяльності 

Період 

аналізу 

(квартал) 

Витрати на 

захід, 

грн 

Дохід 

за 2018 р., 

грн 

Дохід без 

маркетингових 

заходів 2017 р., 

грн 

Реклама на зовнішніх 

носіях (листівки, об’яви 

в газетах та журналах, 

виставки) 

1 та 2 60.000 90.000 70.000 

Реклама в соц. мережах 3 20.000 45.000 20.000 

Реклама на радіо 4 3.000 1.800 10.000 

Разом  83.000 136.800 100.000 

 

Проаналізувавши ефективність використання маркетингових заходів та 

витрачених коштів на основі даних ФОП «Бобович Н.О.» можна зробити 

висновок, що в 2018 році, підприємство ефективно використовувало доступні 

йому маркетингові заходи. Прибуток перевищив витрати на маркетингові дії, а 

так як, прибуток — це основний показник ефективності використання 

маркетингових заходів, то підприємство вірно застосовує свої маркетингові 

інструменти на ринку.  

Після того, як підприємство застосувало різні маркетингові заходи воно 

збільшило не тільки свій прибуток, але ще й свою клієнтську базу. У 2017 році 

клієнтська база нараховувала 1507 осіб, то в кінці 2018 року ця цифра досягла 

3115 осіб, котрі замовили продукцію, або хочуть замовити послуги, та ті що 

вже скористались ними (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Аналіз клієнтів ФОП «Бобович Н.О.» 
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Отже, для того щоб оцінити ефективність маркетингової діяльності 

підприємства в сучасних умовах необхідно провести аналіз витрачених засобів, 

коштів та часу. Зробити комплексну діагностику підприємства чи покращились 

маркетингові показники та прибуток компанії. 

Коли всі учасники команди зацікавлені в створенні певного продукту, 

тоді успіх даного товару неминучий. Вам не потрібен відділ маркетингу. 

Маркетинг — це те, чим займаються всі члени вашої команди цілодобово, сім 

днів на тиждень [3].  

Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно 

провести аналіз стану бренду підприємства, зробити висновки та постійно 

вдосконалювати маркетингову діяльність. Так як, прибуток підприємства 

сьогодні напряму залежить від маркетингової діяльності, то  необхідно 

приділяти  їй першорядну увагу.  
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Ефективність управління ринковим ризиком безпосередньо впливає на 

конкурентоспроможність та стабільний розвиток банку, тому мінімізація 

ринкових ризиків є ключовим аспектом банківського ризик-менеджменту. На 

сьогоднішній день використання банками синтетичних методів управління 

валютною позицією та процентними розривами обмежено не тільки 

законодавчо, але перешкодою для цього є нерозвиненість ринків похідних 

фінансових інструментів в Україні. Тому актуальним є пошук ефективних 

методів управління джерелами ринкових ризиків. Такими є методи 

натурального управління активами і пасивами, одним з яких є трансфертне 

ціноутворення. 

На наш погляд, ефективним є застосування централізованого підходу до 

управління ринковими ризиками на основі побудови системи трансфертного 
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ціноутворення. Управління активами та пасивами здійснюватиме купівлю всіх 

ресурсів, залучених центрами фінансової відповідальності, з подальшим їх 

продажем для проведення всіх активних операцій за визначеними 

трансфертними цінами. Таким чином, управління активами та пасивами бере на 

себе валютний, процентний ризик, ризик ліквідності та ризик виконання норм 

обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ і, 

використовуючи трансфертне ціноутворення, проводить управління 

зазначеними ризиками. 

Ключовим моментом побудови системи трансфертного ціноутворенням, 

що забезпечує її дієвість, є встановлення адекватного рівня трансфертних 

ставок. Вітчизняні реалії функціонування грошового ринку свідчать про 

складність визначення певного ринкового орієнтира для трансфертного 

ціноутворення і підтверджують необхідність розробки специфічної, 

адаптованої до українського ринку системи встановлення трансфертних цін. 

У запропонованій моделі, всі залучені ліквідні ресурси купуються 

відділом управління позицією за трансфертною ціною BID для певного виду 

фінансового інструмента (депозиту, ощадного сертифіката тощо). Трансфертна 

ціна для різних видів цих інструментів мас відрізнятися залежно від їх строку 

(«мінливі», «стабільні», «безстрокові») та валюти (UAH, USD, EUR, «інші 

валюти»). 

Мінливими зобов’язаннями [1] вважаються кошти, значна частина яких 

може були вилучена з банку в будь-який час. До них входять кошти до 

запитання юридичних та фізичних осіб, кошти на кореспондентських рахунках 

інших банків, ощадні та строкові рахунки в частині, що не належить до 

незнижуваних залишків, кредиторська заборгованість та транзитні рахунки. 

Специфіка «мінливих» ресурсів обумовлює використання як базу для 

розрахунку їх трансфертної ціни BID середньої ставки котирувань казначейства 

на залучення внутрішньобанківських ресурсів овернайт, яка склалася в 

попередньому відносно звітного місяця періоді. 

У свою чергу, котирування казначейства залежать від коливання цін на 

міжбанківському ринку ресурсів [2]. 

Стабільними ми вважаємо кошти, ймовірність дострокового вилучення 

яких мінімальна. До даної групи належать вищеперераховані джерела в частині 

незнижуваних залишків (тобто, за мінусом резервів під нестабільну частину), 

депозитні сертифікати, недепозитні джерела з фіксованими строками 

погашення, кошти від продажу цінних паперів. 

У структурі «стабільних» ресурсів необхідно виділити групи ресурсів за 

строковістю (до 1 місяця, від 1 до 2 місяців та ін.)[3]. Базою для розрахунку 

трансфертної ціни BID у такому випадку доцільно використовувати 

середньозважені в цілому за банком граничні ставки залучення ресурсів 

відповідного типу (залежно від строковості, валюти, інструмента залучення), 

які відображають відносну вартість різних фондів і дозволяють визначити 

дорогі й дешеві джерела фінансування. 
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Використання єдиної трансфертної ціни на купівлю ресурсів певного 

типу дає змогу врахувати певні регіональні особливості залучення коштів, що 

повинно призвести до зниження витрат по залученню ресурсів у цілому по 

банку. Необхідно зазначити, що така система діє за умови надання можливості 

центрам фінансової відповідальності у певних встановлених межах змінювати 

ставки по залученню ресурсів. Такі межі, залежно від цілей та завдань банку на 

найближчу перспективу, повинен встановлювати комітет з управління 

активами та пасивами. 

Безстрокові пасиви — власні кошти банку: статутний капітал, 

нерозподілений прибуток, резерви тощо. Як базу для розрахунку трансфертної 

ціни BID на «безстрокові» ресурси автором пропонується використовувати 

граничні вартості залучення капіталу. 

Трансфертна ціна BID (ТЦ
bid

i), за якою управління активами та пасивами 

купує фінансові ресурси певного типу в центрів фінансової відповідальності 

розраховується за формулою (1): 

 

                       bid
дестимi

bid
iстимii

bid
i

МММкБСТЦ 
.

,  (1) 

 

де БСi — базова ставка для розрахунку трансферної ціни для даного типу 

фінансових ресурсів,  

Мкi — компенсаційна маржа,  

М
bid

стимi — стимулююча маржа,  

М
bid

дестимi — дестимулююча маржа. 

 До складу маржі казначейства нами віднесено операційні витрати 

казначейства, непрямі загальні адміністративні витрати банку, витрати на 

підтримку обов’язкових резервів та витрати, виражені у волатильності ринку 

(швидкості змін ставок на міжбанківському ринку).  

Трансфертна ціна OFFER (ТЦ
offer

i), за якою кошти для проведення 

активних операцій купуються центрами фінансової відповідальності в 

управління активами та пасивами, розраховується за формулою (2): 

 

                  offer
дестимi

offer
стимii

bid
i

offer
i

МММкКМТЦТЦ  ,  (2) 

 

де ТЦ
bid

i — трансферна ціна BID для певного виду ресурсів,  

КМ — маржа Казначейства банку,  

Мкi — компенсаційна маржа,  

М
offer

стимi — стимулююча маржа,  

М
offer

дестимi — де стимулююча маржа. 

В основу розрахунку компенсаційної маржі в структурі ставок BID та 

OFFER автором було покладено визначення граничних операційних витрат по 

обслуговуванню пасивів та активів певного типу. 

З огляду на необхідність забезпечення управлінського впливу на 

структуру та обсяги залучення/розміщення фінансових ресурсів, трансфертну 
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ціну на ресурси певного типу доцільно коригувати з використанням 

стимулюючої М
offer

стимi та дестимулюючої М
offer

дестимi. маржі. Застосування маржі 

певного виду впливає на вигідність залучення розміщення ресурсів для центрів 

фінансової відповідальності що, за умови індексації заробітної платні 

працівників відповідно до трансфертного результату центру фінансової 

відповідальності, в якому вони працюють, дозволяє банку ефективніше 

управляти залученням розміщенням ресурсів. 

Установлення стимулюючої та дестимулюючої маржі відбувається з 

урахуванням стану ліквідної позиції банку та її прогнозом, розривів між 

обсягами активів та пасивів в розрізі строковості та валют, пріоритетності 

строків залучення пасивів для реалізації запланованих кредитно-інвестиційних 

проектів. 

Таким чином, використання трансфертного ціноутворення в системі 

управління ринковими ризиками дозволяє оптимізувати процес управління 

ринковими ризиками на основі централізації функцій регулювання в одному 

структурному підрозділі банку — управління активами та пасивами та 

підвищити рентабельність бізнесу в цілому. 

У досліджуваній методиці використовується синтез двох основних 

методів трансфертного ціноутворення: ринкового для мінливих ресурсів, та 

витратного для стабільних ресурсів, що, на наш погляд, дозволяє уникнути 

недоліків, пов’язаних із обранням універсальним орієнтиром міжбанківського 

ринку. Також позитивною рисою запропонованої моделі є врахування нею 

регіональних особливостей ведення банківського бізнесу, що в кінцевому 

підсумку сприяє зниженню витрат у цілому по банківській установі. 
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Українське суспільство багато років й навіть століть перманентно прагне 

бути не лише географічно, а й економічно, ментально частиною 

високорозвиненої європейської спільноти. Низка факторів постійно стоять на 

заваді цьому і прагнення лишаються намірами де факто, хоч юридично 

закріплюються відносини з державними чи міжнародними органами щодо такої 

інтеграції, приводяться внутрішні нормативні акти до норм Європейського 

Союзу. Останнє проявляється у підписанні угод, декларацій, дорожніх карт 

тощо. Не так давно інтеграція з ЄС стало стратегічною ціллю, закріпленою в 

Конституції України. Отже, на сьогодні курс на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі закріплений законодавчо і всі 

нормативні документи, що приймаються в державі, не повинні суперечити 

зазначеній стратегії. 

Одним з правил для кожної країни — члена ЄС є перехід на євро як єдину 

національну валюту. При досягненні стратегічної мети також Україна буде 

зобов’язана прийняти рішення щодо запровадження євро замість гривні як 

єдиного платіжного засобу. 

Такі ж рішення свого часу приймали чи будуть приймати й дійсні члени 

Європейського Союзу. При цьому одні з них перейшли на євро, відмовившись 

від своїх традиційних валют, а інші залишили свої історичні грошові одиниці в 

обігу. 

1 січня 1999 року 11 країн Європейського Союзу встановили свої курси 

валют, прийняли спільну грошово-кредитну політику в рамках Європейського 

центрального банку та запровадили нову спільну валюту: євро. Спочатку це 

була електронна валюта, яка використовується на фінансових ринках та для 

безготівкових платежів. Через три роки в обіг увійшли банкноти та монети 

євро. 

Сьогодні євро — валюта 19 країн ЄС та понад 340 мільйонів європейців. 

Це одна з найважливіших валют у світі. 

Найбільшими перевагами для користувачів цієї валюти є свобода і 

полегшення в торгівлі, подорожах, навчанні, проживанні та праці за кордоном. 

Такі зручності пов’язані з відсутністю необхідності обмінювати валюту країни 

перебування на валюту країни, з якою підприємства мають торговельні 

відносини, приватні особи подорожують з туристичною, науковою чи іншою 

метою. 
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Варто зазначити про важливу особливість при прийнятті країнами 

вказаних рішень. Так, одні з найбільш розвинений та багатих країн Швеція, 

Норвегія, Данія залишили в обігу свої традиційні валюти – крони, також і 

Польща, яка в останні роки демонструє найвищі темпи приросту економіки в 

Європі та одні з найвищих у світі, залишила в обігу злотий. Однак найбідніші 

країни ЄС такі як Греція, Литва, Латвія обрали для розрахунків євро. При 

цьому, що кожного разу, коли країна переходила від традиційної валюти до 

загальноєвропейської, в суспільстві створювалась напруга через здорожчання 

товарів масового ужитку. Навіть у Німеччині, де населення досить заможне, 

після переходу на євро відмітили зростання цін по відношенню до доходів. 

Разом з тим євро за два десятиліття створив стабільність цін також у 

країнах з їх оборотом. Стабільні ціни сприяють впевненості людей у вартості 

своїх заощаджень, що є однією з умов процвітання. Виходячи з такої 

впевненості, фірми інвестують та створюють нові робочі місця. 

І це не просто слова, а кожен громадянин ЄС чи подорожуючий можуть 

підтвердити, що пачка цигарок сьогодні, як і 15 років тому коштує орієнтовно 5 

євро. При цьому за рахунок зростаючої економіки Європейського Союзу, 

зростає й добробут населення, їх доходи, що при стабільності цін дозволяє 

почуватись впевнено більшості громадянам більшості країн. 

Однак лишаються країни в середині співтовариства, які не перейшли на 

єдину європейську валюту, оскільки загальних правил, за якими кожна країна 

змогла б оцінити та спрогнозувати всі наслідки переходу до євро, а також 

проаналізувати передумови доцільності такого рішення, не було розроблено ні 

науковцями, ні, скажімо, європейськими органами, щоб рішення приймались на 

основі глибокого аналізу й обґрунтовано. 

Таким чином, і Україні, українському суспільству буде важко 

визначитись щодо використання євро, якщо чи коли це питання стане 

актуальним, а дискусії як завжди перетворяться на інструменти політичної 

боротьби та зведуться до обговорення на рівні політиків та «експертів» у 

телестудіях, коли кожен буде перекрикувати іншого, доказуючи свою 

суб’єктивну точку зору. 

Тому, на нашу думку, варто розробити універсальну концепцію оцінки, 

яка б дозволяла неупереджено як спеціалістам у сфері економіки, так і 

широким верствам населення оцінювати в першу чергу наслідки переходу на 

євро як єдину національну валюту в Україні. Для цього слід вивчити наступні 

питання: 

 місце євро в теорії сучасних грошей; 

 економічні, соціальні, політичні та інші передумови впровадження 

євро; 

 фінансові механізми впровадження євро; 

 оцінка фінансового стану країн до та після впровадження євро; 

 прогнозування економічних наслідків та ризиків впровадження євро 

як національної валюти; 

 підбір оптимального сценарію і засоби його реалізації; 
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 оцінка ризиків; 

 комплексний аналіз факторів в умовах невизначеності; 

 обґрунтування перспектив фінансового розвитку держави. 

Кожне із зазначених питань важливе для розуміння сутності міжнародної, 

європейської валюти, науково-обґрунтованого підходу до оцінки, надання 

рекомендацій та прийняття рішень. 

Отже, у цій доповіді представлено актуальність дослідження, 

спрямованого на розроблення концепції переходу держави на євро, як єдину 

національну валюту. Перспективи та подальші дослідження слід спрямувати на 

порушені проблеми й питання в контексті окремого випадку — євроінтеграції, 

а також загалом в умовах міждержавної інтеграції в світі. В рамках останнього 

ми вбачаємо необхідність вирішення наукової проблеми — розроблення 

теоретико-методологічних засад оцінки й прогнозування перспектив переходу 

на міждержавну валюту, а також практичних положень, пов’язаних з 

вирішенням конкретних завдань — методичних аспектів прийняття рішень 

щодо переходу на міждержавну валюту. Крім того, слід в подальших 

дослідженнях зосередити увагу на розвитку організації готівкових та 

безготівкових розрахунків в умовах міждержавної інтеграції. 
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У сучасних умовах головною метою діяльності будь-якого підприємства є 

сталий розвиток і формування довгострокових цінностей. Перед керівництвом 

компанії постає питання, як правильно розробити стратегію, щоб стабільно і 
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динамічно розвиватися в умовах постійно мінливого ринку. Ефективні стратегії 

зростання, структурні перетворення дозволяють підприємству найбільш 

оптимально адаптуватися до нових умов сучасного ринка. 

Сталий розвиток є основою довгострокового зростання підприємства за 

рахунок формування довготривалих цінностей, сформованих керівництвом 

(власниками) підприємства. Сталий розвиток також означає відповідальну 

діяльність підприємства для досягнення прогресу та інновацій в економічній, 

екологічній та соціальній сферах. 

У роботі [1] представлено наступне трактування поняття «управління 

змінами» — комплексний підхід до управління станом підприємства, рівнем 

усіх напрямків його розвитку з використанням відповідних знань, моделей, 

методів та технологій, а також адаптація даних змін до умов діяльності самого 

підприємства, так і до працюючого персоналу.  

Запроваджуючи зміни, керівництво підприємства, як правило, стикається 

зі спротивом, що викликаний низкою чинників: 

– відсутність чіткої стратегії і довгострокових цілей, які формуються топ-

менеджментом підприємства; 

– відсутність компетентних і кваліфікованих менеджерів;  

– низька мотивація персоналу і опір інноваціям на всіх рівнях;  

– стандартизація поліпшень; 

– брак ресурсів; 

– необхідність постійного процесу управління змінами. 

– функціонування підприємства в умовах невизначеності.  

У табл. 1 представлена характеристика основних моделей управління 

змінами. Перші три моделі та багато інших розраховані на конкретний вид змін, 

тому існують труднощі для застосування їх до масштабних і точкових змін на 

великих підприємствах. Модель «EASIER» використовується для аналізу 

стратегії і може бути застосована в ситуації будь-якої складності, пов’язаної з 

змінами. 

Модель «EASIER» максимально охоплює всі проблеми впровадження 

організаційних змін, дозволяє на всіх етапах контролювати дію експертних 

груп, швидко реагувати на небажані наслідки, так само враховує інтереси 

персоналу. 

Таблиця 1 

Моделі управління змінами в організації 

Назва моделі Характеристика основних рис 

1. Модель Курта Левіна 

[2]. 

Це поетапний процес дій до змін: «Розморожування»; «Рух»; 

«Заморожування». Дана модель заснована на авторитарній 

системі управління, де у працівників немає права вносити 

коригування і пропозиції по оптимізації процесів. Також 

немає можливості об’єктивно оцінити всі ризики і вчасно 

запобігти небажаним наслідкам 
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продовження табл. 1 

Назва моделі Характеристика основних рис 

2. ADKAR (абревіатура від 

Awareness, Desire, 

Knowledge, Ability, 

Reinforcement) [3] 

це модель змін, яка може використовуватися для управління 

змінами в бізнес-колективах та інших соціальних групах 

3. Рівняння змін Девіда 

Глейчера [4] 

це псевдо математична модель управління змінами, яка 

допомагає оцінити можливість змін з урахуванням мотивів 

поведінки співробітників або груп 

4. Модель «EASIER»(шість 

кроків: Envisioning — 

створення візії; 

Activating — активація; 

Supporting — підтримка; 

Implementing — 

впровадження; 

Ensuring — забезпечення; 

Recognizing — визнання і 

схвалення [4] 

1. Створення візії: необхідно чітко сформулювати мету і 

стратегію зміни. 

2. Активація: на цьому етапі необхідно визначити експертні 

групи і провести заходи для викликання прихильності (тобто 

проявляється участь). 

3. Підтримка: В процесі проведення змін ключовою 

функцією керівника буде надання підтримки тим, хто 

опиняється втягнутим в цей процес. 

4. Впровадження: Це процедура розбиття процесу 

проведення змін на безліч окремих дій, які необхідно вжити 

для здійснення цих змін, а також «вбудовування» результатів 

змін в інші процеси. 

5. Забезпечення: Включає в себе спостереження і контроль. 

Також діяльність з усуненням перешкод для досягнення 

цілей. 

6. Визнання і схвалення — це моніторинг та контроль 

процесу змін. Керівництво повинно допомагати підприємству 

в подоланні перешкод, які можуть виникати в процесі змін. 
 

У сучасному світі підприємствам надзвичайно важливо враховувати 

зміни у зовнішньому середовищі. Для того щоб залишатися 

конкурентоспроможними підприємства повинні постійно впроваджувати зміни 

в свою діяльність. Використання розглянутих моделей управління змінами 

дозволяє підвищити ефективність впровадження організаційних змін з меншим 

ступенем опору і покращить залученість персоналу в процеси управління 

змінами. 

Таким чином, управління змінами на підприємствах складається з 

декількох елементів: 

– сукупності методів, інструментів і процесів для управління змінами; 

– компетентності менеджерів всіх рівнів; 

– стратегічного потенціалу підприємства та власне його стратегії змін. 

Таким чином, в загальному, управління змінами — це процес з виявлення 

та розв’язання проблем суб’єкта господарювання, тобто рух від «проблемного» 

стану до «безпроблемного». Проведення змін є об’єктивною необхідністю 

існування підприємства (організації), оскільки воно функціонує в динамічному 

та мінливому середовищі. Керівництву підприємства для його виживання, 

забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості діяльності необхідно 

оперативно реагувати на зміни умов функціонування та використовувати усі 

наявні можливості для ефективного управління змінами. 
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Ефективне управління змінами є одним зі складних, але водночас 

необхідних завдань менеджменту. Управління змінами у вітчизняній реальності 

має бути зосередженим не на розв’язання проблем, що вже виникли на 

підприємстві, а використовувати існуючі можливості та конкурентні переваги 

підприємства. Тобто, управління змінами на підприємстві повинно базуватися 

на превентивному і адаптивному підходах, що передбачають уникнення 

можливих втрат і використання наявного потенціалу та існуючих резервів 

підприємства. 
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Существует множество проблем, с которыми сталкиваются, как 

предприятия сферы промышленности, так и сферы услуг, в частности, 

туристические предприятия. Решения всегда были связаны с формированием 

расходов бюджета всех уровней и обеспечением занятости населения. Касаясь 

предприятий туризма, следует заметить, что эта сфера за последние десять лет 

превратилась в один из самых быстро развивающихся сфер деятельности, но, 

несмотря на столь быстрое развитие, в сфере существует множество проблем, 

связанных с предоставлением турпродуктов. Именно финансирование этой 

сферы играет большую роль в экономике страны. Для финансирования их 

подключены многие банки, однако они нуждаются также и в бόльшей 

финансовой поддержке государства по отношению к предприятиям туризма. 

Со стороны государства в январе были приняты важные для сферы 

туризма нормативные акты [2; 4]. В действующих нормативных актах также 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_7
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определены основные стратегические направления развития сферы туризма в 

период до 2025 года [3] с ежегодным принятием плана конкретных 

мероприятий по реализации приоритетных вопросов, вытекающих из 

Концепции. 

При этом, следует отметить то, что даже действующие нормативные акты 

создают ряд неудобств для сферы туризма. Множество проблем  являются 

преградами развития сферы туризма. К их числу можно отнести: 

- отсутствие финансово-кредитного механизма поддержки туристских 

предприятий; 

- отсутствие механизмов, направленных на поддержку инновационного 

развития предприятий туризма; 

- отсутствие более эффективной системы кредитной поддержки 

предприятий туризма (высокая % ставка); 

- отсутствие механизмов регулирования  налоговых льгот туристических 

предприятий в зависимости от их места расположения; 

- отсутствие финансового института поддержки и развития, деятельность 

которого была бы направлена на поддержку туризма. Чтобы понять механизм 

финансово-кредитной поддержки, необходимо понять за счет каких источников 

будет возможно понять сущность финансирования развития туризма, за счет 

каких источников можно будет формировать средства для их финансовой 

поддержки. На практике существует три приоритетных источника 

финансирования развития сферы туризма: 

- средства бюджетов всех уровней; 

- заемные средства; 

Под самофинансированием понимается использование собственных 

средств. Здесь следует  заметить, что чем больше  собственные средства 

(включая средства учредителей), тем стабильнее их развитие и 

конкурентоспособность на рыночной среде. 

Отсюда следует, что средства учредителей являются собственным 

капиталом. Поэтому, если туристический бизнес не состоится, то учредители 

теряют деньги, вложенные в оборот. 

Средства бюджета являются источником финансирования предприятий 

сферы туризма. Если возникает потребность к бюджетным средствам, то 

государство принимает активное участие по регулированию размеров средств 

поддержки. При этом государственная финансовая поддержка за счет средств 

бюджета осуществляется на безвозвратной основе. Также к этому процессу 

можно  подключить внебюджетные фонды. Государственная поддержка  

деятельности сферы туризма со стороны государства носит  целенаправленный 

характер. 

Если у туристического предприятия ощущается недостаток собственных 

средств и отсутствует государственная поддержка, то они могут прибегнуть к 

кредитованию, т. е. к форме финансового обеспечения, при которой расходы 

покрываются за счет ссуды кредитора, предоставляющего кредитные ссуды при 

соблюдении принципа возвратности. 
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Справедливости ради следует также отметить, что Закон Республики 

Узбекистан «О туризме» предусматривает также, кроме вышеуказанных 

источников следующе источники финансирования сферы туристической 

деятельности [1]: 

- денежные взносы юридических и физических лиц; 

- иностранные инвестиции; 

- другие источники, не запрещенные законодательством. 

Все виды источников финансирования могут применяться одновременно. 

Главное подобрать между ними такую структуру, при которой будут 

достигнуты цели и задачи туристического бизнеса. 

Наряду с этим особенно важным является спрос на кредитные ресурсы. 

Спрос на кредитные ресурсы растет с каждым днем. Несмотря на столь 

быстрое развитие системы кредитования, существует ряд проблем, с которыми 

сталкивается большинство туристических предприятий, как потребители 

кредитных ресурсов. 

Вместе с тем туристические предприятия являются важным субъектом, 

пополняющим доходы бюджетов всех уровней. 

Поэтому для нормального функционирования туристических 

предприятий: 

- необходимо принятие нормативно-правового акта, обусловленного 

финансированием инвестиционных потребностей и налаживанием системы 

налогообложения для деятельности сферы туризма; 

- необходимо снизить процентную ставку по выданным кредитам на 

приобретение транспорта для турфирм и турагентств, приобретение 

турпутевок, приобретение путевок  на лечение в санатории, курорты и т. д. 
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Процеси глобалізації загострили геополітичне протистояння, викликали 

трансформацію політичних пріоритетів і зумовили нові формати економічних 

відносин країн світу у прагненні до сталого розвитку і процвітання більшості та 
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світового панування деяких з них. Але, водночас, жодна країна світу не стоїть 

поза відносинами з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), а саме  

інститутом міжнародної допомоги, який має славетну історію, а свою 

сучасність пов’язує з місією спільного досягнення цивілізаційним суспільством 

цілей сталого розвитку. Міжнародна допомога є важливим інструментом 

міжнародної політики, але «глобалізація міжгосподарських зв’язків зумовила 

його реформування, враховуючи виникнення низки глобальних проблем, 

вирішення яких неможливо здійснити окремо жодної з країн», а зростання 

«колективної вразливості» не залишає інших альтернатив, крім рівноправної 

співпраці членам світового суспільства з метою міжнародного розвитку і 

соціального прогресу [1, с. 70]. 

Вивчаючи різні концептуальні підходи та враховуючи, що предметом 

міжнародної фінансової допомоги є фінансові ресурси, надання та 

використання яких здійснюється за допомогою сукупності механізмів [2, с.7], 

серед яких особливе значення має кредитний, можна відмітити ознаки 

формування основних положень інституційних засад економічних відносин 

інвестиційного кредитування за участю МФО. 

Теоретичним базисом формування політики, вибору стратегічних 

пріоритетів і заходів реалізації програм довгострокового фінансування 

сприяння економічному розвитку є теорія розвитку, реалізацію теоретичних 

концептів якої втілюють міжнародні фінансові організації через міжнародну 

фінансову допомогу.  

Разом зі становленням теорії розвитку і доктрини міжнародної допомоги 

формувалась її інституційна структура. У змінах глобального та регіонального 

інституційного ландшафту прослідковуються певні етапи, які характеризують 

передумови та безпосередньо появу нових міжнародних фінансових 

організацій: 1) 1944 р. — створення Міжнародного банку з реконструкції та 

розвитку (МБРР) для фінансування повоєнної відбудови економіки Європи та 

сприяння розвитку; 2) 1950-1960-і роки — створення регіональних 

багатосторонніх банків (Африканський банк розвитку (AfDB), Азіатський банк 

розвитку (AsDB), Міжамериканський банк розвитку (IADB)) у відповідь на 

відсутність належної фінансової підтримки з боку Світового банку та прагненні 

останнього до світового панування; 3) 1960-1970-і роки — створення 

субрегіонального банків розвитку, зокрема в Латинській Америці, Африці, 

Арабського регіону, чому сприяли деколонізація, посилення регіоналізму і 

набуття окремими країнами економічної незалежності за рахунок значних 

природніх ресурсів; 4) 1990-2000-і роки — створення Європейський банк 

реконструкції та розвитку (ЄБРР); 5) теперішній час — відмічається 

створенням у Китаї, а саме Азіатського інвестиційного банку в інфраструктуру 

(AIIB, 2015) та Нового банку розвитку (NDB, 2014), як підтвердження 

зростання економіки Китаю та посилення геополітичного впливу через її 

розвиток. 

МФО займають особливе місце у сучасній інституційній структурі 

міжнародної фінансової допомоги. Вони спрямовують свою діяльність на 
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вирішення проблемних питань регіонального та глобального масштабів, тому, 

цілком закономірно, що вони угруповуються на глобальні, регіональні та 

субрегіональні, характеризуються загальними та спеціальними 

повноваженнями, зобов’язаннями та правилами, фінансовими інструментами. 

З різним ступенем затребуваності МФО використовують фінансові 

інструменти — кредити, гранти, кредитні лінії, технічна допомога, гарантії, 

вкладення в акціонерний капітал. Зокрема, всі шість фінансових інструментів 

мають місце у практиці таких регіональних МФО, як Африканський та 

Азійський банки розвитку (AfDB і AsDB відповідно), а також  субрегіонального 

Банку розвитку Латинської Америки (CAF). Аутсайдером у цьому питанні є 

Новий банк розвитку (NDB), який використовує лише один фінансовий 

інструмент — кредит. Останньому віддають перевагу без виключення всі МФО, 

а надалі — вкладення в акціонерний капітал, гарантії, технічна допомога, 

кредитні лінії, гранти. Відмітимо, що МФО чітко визначають не тільки критерії 

прийнятності, але також політику завершення надання фінансової допомоги. 

Так, Група Світового банку завершує фінансування, якщо країна набула 

здатності підтримувати власний процес розвитку, не залучаючи його 

фінансування. 

Серед фінансових інструментів МФО найбільш активними є кредити, 

тому доцільно дослідити інституційну структуру інвестиційного кредитування 

національної економіки України за участю МФО. Зауважимо, що Україна 

входить до Топ-5 акціонерів ЄБРР (10,3 %) та Чорноморського банку торгівлі 

та розвитку (13,5 %). 

Під інституційною структурою інвестиційного кредитування 

національної економіки України за участю МФО будемо розуміти сукупність 

інституційних одиниць (суб’єкти), які беруть участь у фінансово-економічних 

відносинах із метою реалізації інвестиційних проектів для вирішення проблем і 

завдань сталого розвитку в умовах надійного інституційного середовища, як 

множини норм і правил інвестиційного кредитування, та інституційного 

устрою, як форм і видів суб’єктної взаємодії. У цієї системі вимірів 

інституційне середовище визначає цілі та завдання, створює умови 

інвестиційного кредитування на макро- і мікрорівні, у прямій залежності від 

змін якого знаходяться інституційний устрій і суб’єктно-інституційні учасники, 

які формують організаційно-економічну структуру системи інвестиційного 

кредитування. 

Виходячи з мети інвестиційного кредитування, можна визначити функції 

його інституційної структури: 1) інтеграційна — забезпечення інтеграції 

суб’єктно-інституційних учасників через загальні норми і правила у процесі 

інвестиційного кредитування; 2) розподільна — підтримка розподілу статусів і 

повноважень суб’єктно-інституційних учасників і агентів різних інститутів; 

3) адміністративна — визначення зони взаємодії суб’єктно-інституційних 

учасників та інститутів, розробка інституційних умов (правил, механізмів, 

процедур); 4) координуюча — координація взаємодії суб’єктно-інституційних 

учасників за принципами транспарентності; 5) інформаційна — забезпечення 
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інформаційної повноти, прозорості та доступності; 6) регуляторна — 

регулювання діяльності посередників і бенефіціарів на предмет дотримання 

інституційних умов та умов інвестиційно-кредитних відносин у процесі 

інвестиційного кредитування. 

Суб’єктно-інституційні учасники можуть виступати як безпосередньо 

учасниками процесу інвестиційного кредитування, так і бути його 

інституційними умовами. Вони виконують функціональні завдання 

адміністрування, координації та контролю інвестиційного кредитування за 

участю МФО. 

Оскільки інституційна структура передбачає різні форми і види 

суб’єктно-інституційної взаємодії, то важливим чинником результативності 

інвестиційного кредитування за участю МФО є наявність і обов’язковість 

дотримання інституційних умов, які визначають якість інституційного 

середовища та його здатність забезпечити не тільки виконання окремих 

інвестиційних проектів, а також економічне зростання та розвиток країни в 

цілому. 

Отже, інституційна структура інвестиційного кредитування за участю 

МФО є чутливою до впливу процесів як у глобальному економічному 

середовищі, так і національному, де посилюється конкуренція за фінансові 

ресурси та інвестиції, поглиблюється взаємозалежність та ускладнюється 

система інтересів учасників інвестиційно-кредитних відносин, приймаються 

нові норми регулювання для забезпечення фінансової стабільності та 

реагування на виклики та загрози процесів цифровізації фінансової сфери. 

Водночас, потенційні можливості позитивних інституційних змін повинні бути 

орієнтовані на досягнення цілей інвестиційного кредитування економіки за 

участю МФО. 
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Для забезпечення стійкого економічного зростання країни важливим є 

можливість залучення національними компаніями капіталу на міжнародних 
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фінансових ринках. Одним із найпотужніших механізмів залучення капіталу є 

ІРО — первинне публічне розміщення акцій, який одночасно може виступати 

антикризовим та/або стратегічним інструментом, що дозволяє не тільки 

вирішити фінансові проблеми, але і залучити інвестиції на розширення або 

створення нового бізнесу. Підтвердженням цього є IPO SoftBank Corp (Японія) 

із залученням 23,5 млрд дол. США в грудні 2018 р., яке стало другим за 

обсягом після IPO Alibaba Grouр (Китай, 25 млрд дол. США в 2014 р.) [1]. 

Теоретико-методологічним засадам визначення сутності механізму та 

розвитку ринку ІРО, проблемним аспектам практики проведення ІРО 

присвячені наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема: В. Возної, 

Р. Геддеса, А. Демченко, Р. Задорожної, Р. Кішника, Т. Лограна, Я. Міркина, 

Р. Мертона, К. Парлор, Дж. Ріттера, Б. Рубцова, Дж. Фридмана, У. Шарпа, 

Н. Шпот та інших. 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей формування ринку ІРО 

в Україні, визначенні проблем і шляхів їх подолання.  

Серед множини підходів, на нашу думку, найбільш змістовно сутність 

ІРО визначає тлумачення цього поняття, що надане С. Г. Главіною: «IPO — 

пропозиція цінних паперів, яка відбувається вперше і публічно відповідно до 

законодавства і вимог регулюючих органів, що реалізується компанією-

емітентом або акціонерами компанії необмеженому колу потенційних 

інвесторів з проходженням процедури лістингу на національній або 

міжнародній фондовій біржі, що приводить до трансформації приватної 

компанії в публічну з метою залучення інвестицій» [2]. 

Досліджуючи ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими 

підприємствами, О. В. Замазій встановила причинно-наслідкові зв’язки: «рівень 

конкурентоспроможності економіки країни — рівень розвитку фондового 

ринку країни — рівень конкурентоспроможності підприємства — визначення 

реальної справедливої вартості підприємства — рівень ІРО — максимізація 

добробуту власників — гармонізація корпоративних відносин» [3]. На сьогодні 

бачимо підтвердження цього. Зокрема, внаслідок не достатньої розвинутості 

вітчизняного фондового ринку, українські компанії залучають інвестиції на 

міжнародних фондових біржах — основний та альтернативний майданчики 

Лондонської фондової біржі (LSE та AIM LSE відповідно), Варшавська 

фондова біржа (WSE, WSE Catalyst), Toronto SE, Frankfurter Wertpapierbörse, 

Стокгольмська фондова біржа NASDAQ OMX та Паризька фондова біржа 

Eurоnext. 

Активність проведення українськими компаніями ІРО нестабільна, має 

сплески (2005-2007 рр., 2009-2011 рр.) і падіння (2008, 2012-2013 рр.), що не 

дозволяє чітко виокремити певні періоди розвитку ринку. Так, початком 

формування ринку є 2005 р., коли компанія «Укрпродукт» (Ukrproduct Group 

Limited) вийшла на Альтернативний майданчик Лондонської фондової біржі 

(AIM LSE), а обсяг становив 11 млн дол. США, що дозволило компанії 

посилити свою ринкову позицію і отримати чистий прибуток 2 млн фунтів 

стерлінгів. У тому ж році на ІРО вийшли Cardinal Resources (нафтогазова 

https://econpapers.repec.org/RAS/pri69.htm
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галузь) та XXI Century (галузь нерухомості) та загально залучили 159 млн дол 

США інвестицій. Підкреслимо, що протягом 2005-2019 рр. на AIM LSE крім 

компанії «Укрпродукт» вийшли також у 2007 р. Dragon-Ukrainian Properties & 

Development PLC та Secure Property Development & Investment PLC, 2013 р. — 

Arricano Real Estate PLC [4]. Першою українською аграрною компанією, що 

проводила розміщення акцій на основному майданчику Лондонської біржі, став 

«Миронівський хлібопродукт», який у 2008 році провів ІРО і залучив 

322 млн дол. США інвестицій, при цьому вартість компанії  була оцінена в 

1,7 млрд дол. США [5]. Більш ніж 11 українських компаній провели первинне 

розміщення на Варшавській фондовій біржі (WSE) і 2 — на її альтернативному 

майданчику (WSE Catalyst, NewConnect), залучивши більше 

500 млн. дол. США, як і в подальшому спрямували на технологічну 

модернізацію і розширення виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності, посилення ринкових позицій і збільшення частки на 

вітчизняному ринку виробництва. 

За галузевою ознакою на ринок ІРО переважно виходять представники 

реального сектору економіки, а саме агрохолдинги та сільськогосподарські 

промислові групи (Ukrproduct, Astarta Holding, Kernel, Mriya Agro Holding, 

Avangardco, Milkiland, KSG Agro, Cereal Planet, ViOil, MCB Agricole), 

промисловість (CoalEnergy, RegalPetroleum, CadoganPetroleum, Galnaftogaz та 

інші).  

Варто означити, що після 2013 р. виходу на ІРО українських компаній не 

було. На сьогодні до проведення ІРО готуються одразу декілька українських 

компаній, серед державних — Укрзалізниця та Укрпошта, що пояснюється 

гострою необхідністю проведення їх модернізації для розширення переліку та 

покращення якості послуг, підвищення ефективності корпоративного 

управління, культури і соціальної відповідальності [6]. Враховуючи соціальне 

значення цих підприємств важливим, на противагу приватизації, є залучення 

системних іноземних інвесторів через механізм ІРО [7]. З міноритарним 

пакетом акцій планує вийти на ІРО також «УкрНафтогаз». 

Безумовно, зростання обсягів виробництва та підвищення ефективності 

українських компаній впливає на темпи зростання ВВП, що пояснюється 

значимістю їх діяльності для зростання галузі та економіки України в цілому. 

Довгострокові фінансові ресурси залучали на ринку ІРО також 

фінансово-кредитні установи, зокрема вітчизняні банки ПАТ «Надра Банк», 

ПАТ «Форум Банк», АТ «Приватбанк». Мінфін України планує вихід на ІРО 

АТ «Ощадбанк» в 2021 р. У 2019 році фінансовий холдинг Freedom Holding, 

американська компанія з «дочкою» в Україні, вийшла на біржу NASDAQ.  

2019 рік вважається роком ІРО технологічних компаній, адже в 2019 р. на 

ринок вийшли більш ніж 30 ІТ-компаній світу, серед яких Pinterest (залучено 

1,4 млрд дол. США),  Uber (8,1 млрд дол. США), Slack (23,3 млрд дол. США) та 

інші. Український ІТ-ринок до кінця 2019 р. зросте на 30 %, а експорт 

комп’ютерних послуг за прогнозами складу 3,5 млрд дол. США. Ринок ІРО 

цікавий вітчизняним ІТ-компаніям. Зокрема, в 2013 Luxoft провела IPO на Нью-
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Йоркській фондовій біржі, інвестори оцінили пакет в 69,6 млн дол. США [8]. 

Однією з довгострокових цілей міжнародної ІТ-компанії Ciklum (український 

офіс) також є залучення інвестицій на IPO, яка в різні часи отримувала  

фінансову підтримку від приватного інвестора, Фонду Дж. Сороса, української 

інвестиційної компанії Dragon Capital і венчурного фонду AVentures. 

Серед основних проблем низької активності виходу вітчизняних компаній  

на міжнародний ринок IPO, на нашу думку, є тривалий процес підготовки, який 

включає мобілізацію та адаптацію внутрішніх ресурсів, аналіз практики ринку, 

а також визначення конкретної потенціальної групи інвесторів і вивчення їх 

вимог. Обов’язковим є підготовка проспекту, реєстрація підсумків розміщення, 

складання регулярних звітів. Все це, у свою чергу, потребує додаткових витрат 

(концесійний платіж, збори подачі, юридичні та аудиторські виплати, 

одноразовий реєстраційний збір, щорічні збори, інші витрати) і вимагає 

розкриття внутрішньої фінансової інформації. До інших аспектів варто віднести 

макроекономічні показники (рівень інфляції, стабільність національної валюти, 

сальдо платіжного балансу, облікова ставка НБУ тощо), політичну 

нестабільність, непрозорість судової системи і незахищеність інвесторів, 

низький рівень свободи ведення бізнесу, корупцію. 

Враховуючи вище зазначене та очевидність переваг, які надає механізм 

ІРО для залучення довгострокових інвестицій, важливим залишається питання 

розвитку фондового ринку України, створення  умов для проведення ІРО за 

міжнародними стандартами. Це, поряд з підвищенням ефективності 

українських компаній, стимулюватиме не тільки іноземного інвестора, а і 

внутрішнього, задля сталого розвитку національної економіки. 
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Сучасні тенденції глобалізації та інтеграції, що проникають в усі ланки 

життєдіяльності в Україні обумовлюють важливість оцінки персоналу, оскільки 

саме персонал є головним ресурсом організації, який забезпечує досягнення її 

цілей і рішення задач.  

Оцінка персоналу — це складна система виявлення характеристик 

співробітників, яка спрямована на те, щоб допомогти керівнику організації в 

прийнятті управлінських рішень по збільшенню результативності роботи 

підлеглих [3, с. 41]. Оцінка тісно пов’язана практично з усіма основними 

функціями управління персоналом.  

На сьогоднішньому етапі методи оцінки персоналу будуються на чіткому 

визначенні областей в цій сфері, а саме [1, с. 145]: 

1. Розуміння цілей і завдань оцінки. Як впровадження інструментів 

оцінки, так і їх застосування повинні спиратися на розуміння того, з якою 

метою проводиться оцінка, як буде використовуватися отримана інформація, на 

які рішення вона вплине. 

2. Якість і ефективність інструментів. Необхідно використовувати тільки 

ті інструменти, які призначені для відповіді на поставлені питання і надають 

кадровому менеджменту саме ту інформацію, яка необхідна. Також потрібно 

враховувати ситуацію, в якій здійснюється оцінка, що передбачає використання 

комплексу методів, які дозволяють оцінити поведінку людини в різних 

ситуаціях. 

3. Оцінка заради бізнесу, а не заради самої оцінки. Вибір методів оцінки 

повинен визначати результати бізнесу в цілому, показники діяльності людей і 

характеристики компетенцій і потенціалу, які і вимірюються інструментами 

оцінки.  

Кадровий менеджмент сьогодні стає повноправним партнером бізнесу, і 

від нього вимагається не тільки впровадження сучасних засобів оцінки 

персоналу, а й стратегічного підходу до бізнесу в цілому. 

До сучасних методів оцінки персоналу на підприємстві відносять: Метод 

«assessment-centre» (до процедури assessment-centre можуть входити ділові ігри, 

кейси, групові дискусії, індивідуальні інтерв’ю і тести), метод управління за 

http://internetua.com/IPO-ukra-nskih-IT-kompan-i---sprava-perspektyvna
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цілями МВО (припускає спільну (начальник-підлеглий) постановку ключових 

цілей працівникові на певний період), оцінка персоналу в рамках системи 

збалансованих показників KPI (критерії оцінювання повинні бути зрозумілими 

для будь-якого співробітника, щодо якої даний метод оцінки застосовується), 

«360-градусна» атестація (ключає отримання даних про дії працівника 

підприємства на основі його поведінки в реальних робочих ситуаціях та 

демонстрація ним ділових якостей), метод оцінки за компетенціями, 

автоматизовані методи оцінки, «Спірні» методи оцінки персоналу [1, с. 123]. 

За результатами опитування [2] персоналу підприємств України, Росії, 

Білорусії та Казахстану складено рейтинг HR-технологій (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівень використання сучасних технологій оцінки персоналу на 

підприємстві, %  
 

Згідно даних дослідження , бачимо, що в 69,8 % компаній застосовується 

оцінка за KPI, проте 72,6 % відводиться на самостійні тренінги.  

До основних проблем, пов’язаних з використанням методів оцінки 

персоналу, відносять: вплив на бізнес; проблеми, пов’язані з використанням 

результатів і вживанням заходів; проблеми, пов’язані із співробітниками; 

проблеми, пов’язані з керівниками; проблеми, що стосуються самого процесу 

проведення опитування; проблеми, пов’язані з анонімністю; адмініструванням 

проекту.  

У західних компаніях сьогодні поширюється також методика 

«Азимут» — розробка компанії BSSL, заснована на побудові соціальної мережі 

компанії. Дозволяє виявити формальні і неформальні зв’язки між 

співробітниками, побачити «карту робочих взаємодій», встановити 
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неформальних лідерів в колективі, виміряти ступінь довіри співробітників один 

до одного, а також отримати рекомендації щодо оптимізації робочої взаємодії. 

«Азимут» — «швидка методика». Невелика кількість питань дозволяє 

співробітникам пройти її дуже швидко, витративши мінімум робочого часу. 

«Азимут» спроектований так, щоб не задавати співробітникові зайвих питань. 

За основу взяті технології адаптивного тестування, коли постановка наступного 

питання для учасника оцінки залежить від його відповідей на попередні 

питання 

Отже, сучасні методи оцінки персоналу відрізняються від традиційних 

методів не тільки цілями, широтою, методологічним апаратом, але і 

використанням інформаційних технологій в процесі оцінки, а саме: 

 по-перше, триває автоматизація та комп’ютеризація традиційних 

методів оцінки. Інтеграція таких електронних інструментів скорочує вартість 

оціночних заходів і робить їх більш зручними для оцінюваних; 

 по-друге, інтегруються інструменти і дані, тобто результати 

оціночних заходів, що дозволяє говорити про формування системи управління 

персоналом. Інтеграція даних забезпечує зв’язність, обґрунтованість і 

послідовність прийняття кадрових рішень на всіх етапах життя співробітника в 

організації; 

 по-третє, з’являються нові інструменти, які спираються на сучасні 

технологічні можливості, наприклад, поява електронних індивідуальних 

ділових вправ, або e-trays.  
 

Список використаної літератури 

1. Мизинцева М. Ф. Оценка персонала [Електронний ресурс]: учебник и практикум 

/ М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 378 с. — 

Режим доступу: https://www.biblio-online.ru/bcode/377524. 

2. Бабушкин Э. Технологии HR. HRM-RU: ведущий портал о кадровом менеджменте 

[Електронний ресурс] / Э. Бабушкин. — Режим доступу: http://hrm.ru/tekhnologii-

hrrezultaty-oprosa. 

3. Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства 

/ І. І.  Чавичалов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 1. — С. 41–44. 

4. Гарматюк О. Зарубіжний досвід у системі оцінювання персоналу / О. Гарматюк, 

Х. Бакса // Інноваційні аспекти ресурсовикористання: Матеріали Четвертої Міжнар. 

наук.-практ. конф. пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України 

Чумаченка Миколи Григоровича (м. Тернопіль, 27 березня 2015 р.). — Тернопіль: 

ТНТУ імені Івана Пулюя. — С. 96–97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/377524
http://hrm.ru/tekhnologii-hrrezultaty-oprosa
http://hrm.ru/tekhnologii-hrrezultaty-oprosa


Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

178 

 

УПОВІЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ  

ТА ГЛОБАЛЬНА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА 

 

Потапенко Л., к.філол.н., доцент 

кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін 

Душейко П., здобувач вищої освіти 

Кот М., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Сучасний глобалізований світ є досить мінливим та нестабільним. 

Останнім часом все більше країн відчувають потрясіння у різних сферах 

господарювання. Це не є чимось новим для національних економік, проте 

розмах та швидкість повторювання таких подій змушує експертів, голів урядів 

та міжнародних організацій впроваджувати нові заходи, щодо мінімізації 

ризиків, а також прогнозувати та розробляти зміну систем у глобальному сенсі. 

Передусім, це стосується фінансово-економічних аспектів діяльності.  

Останні тенденції розвитку провідних країн світу, що мають значний 

вплив на світовий економічний ріст, вказує на сповільнення ділової активності, 

породжує нові прогнози щодо майбутнього світового устрою, котрі 

супроводжуються значними ризиками. 

Світова економіка представлена сукупністю національних господарств, 

що тісно пов’язані один з одним системою міжнародного географічного поділу 

праці, економіко-політичними відносинами, котрі підпорядковуються 

об’єктивним законам ринкової економіки [1]. 

Зміна відносин між найбільшими економіками світу, такими як США, 

Китай та Європейський Союз, призвела до погіршення очікуваних показників 

світового росту економіки у 2019-2020 роках. 

Очікується, що в економічно розвинених країнах, економічне зростання 

уповільниться внаслідок скорочення експорту, а також зменшення розміру як 

внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Темпи росту економіки США знизяться 

до 2,5 %, у 2020 році до 1,7 %. Якщо брати до уваги країни Єврозони, то темпи 

росту коливатимуться у межі 1,4 %, відбудеться ослаблення торгівлі, а також 

внутрішнього попиту. 

Основною причиною погіршення прогнозів є загострення торгівельних 

війн та зміни в політичних поглядах голів урядів, що тісно пов’язані з цим 

процесом. Поява торгівельних бар’єрів призведе до зниження обсягів світової 

торгівлі та виробництва. 

США підвищили мита на певні категорії товарів з Китаю з 10 % до 25 % 

за загальною вартістю 200 мільярдів доларів. Китай вжив заходів у відповідь. 

Торгівельні війни знайшли своє відображення і на фондових ринках. 

Рішення про впровадження підвищених тарифів призвело до обвалення 

фондових ринків Азії та Європи. Впали ціни на нафту та інші види сировини.  
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Bloomberg оцінили збитки світової економіки від торговельної війни на 

рівні 600 мільярдів доларів до 2021 року. Це складає близько 0,6 % ВВП світу 

[2]. 
  Прогнози  

 2018 2019 2020 

Світовий об’єм виробництва 3,6 3,0 3,4 

Країни з розвинутою економікою 2,3 1,7 1,7 

США 2,9 2,4 2,1 

Зона євро 1,9 1,2 1,4 

Німеччина 1,5 0,5 1,2 

Франція 1,7 1,2 1,3 

Італія 0,9 0,0 0,5 

Іспанія 2,6 2,2 1,8 

Японія 0,8 0,9 0,5 

Об’єднане королівство 1,4 1,2 1,4 

Канада 1,9 1,5 1,8 

Інші країни з розвинутою економікою 2,6 1,6 2,0 

Країни з форм. ринком та країни, що 

розвиваються 

4,5 3,9 4,6 

Країни з форм. ринком та країни Азії, що 

розвиваються 

6,4 5,9 6,0 

Китай 6,6 6,1 5,8 

Індія 6,8 6,1 7,0 

АСЕАН-5 5,2 4,8 4,9 

Країни з форм. ринком та країни Європи, що 

розвиваються 

3,1 1,8 2,5 

Росія 2,3 1,1 1,9 

Латинська Америка та Карибський басейн 1,0 0,2 1,8 

Бразилія 1,1 0,9 2,0 

Мексика 2,0 0,4 1,3 

Близький Схід та Центральна Азія 1,9 0,9 2,9 

Саудівська Аравія 2,4 0,2 2,2 

Країни Африки на південь від Сахари 3,2 3,2 3,6 

Нігерія 1,9 2,3 2,5 

Південна Африка 0,8 0,7 1,1 

Країни, що розвиваються з низькими доходами 5,0 5,0 5,1 

Джерело: МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» жовтень 2019 [3] 

 

Підвищення торгівельної та геополітичної напруги, зміна політичних 

устроїв, порушення підйому країн з формуючим ринком може призвести до 

значних фінансових потрясінь та перетікання капіталів в зони з меншими 

ризиками і, як наслідок, посилити негативні тенденції світової економіки.  

Директор-розпорядчик МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що фонд 

очікує уповільнення темпів економічного росту в країнах, складаючи 90 % 

світового ВВП вже у 2019 році. Світовий банк, Організація економічної 

співпраці та розвитку та більшість економістів приватного сектору також не 

оптимістично оцінюють перспективи світової економіки, знижуючи прогнози 

до мінімальних рівнів з часів фінансової кризи 2008-2009 років [4]. 

https://hromadske.ua/posts/torgovelna-vijna-trampa-mozhe-koshtuvati-svitu-dollar600-mlrd-doslidzhennya-bloomberg
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Щоб уникнути погіршення прогнозних тенденцій необхідно вживати 

заходи як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні. Перш за все 

необхідно досягти примирення та укладання прийнятних для сторін суперечок 

угод щодо торгівельної взаємодії між країнами та знищити бар’єри, що 

спричиняють світову та внутрішньо політичну напругу. Такі дії призведуть до 

зміцнення довіри та посилення інвестицій у виробництво та торгівлю.  

Для уникнення інших ризиків, що мають суттєвий вплив на розвиток та 

збільшення об’єму виробництва підтримка економічної активності має бути 

більш збалансованою. Грошово-кредитна політика має заручитися бюджетною 

підтримкою там, де для цього є можливості та необхідність. 

Потужно економічно розвинутим країнам варто розглянути сценаріїв 

використання низьких ставок за позиками для активізації інвестицій в 

соціальний та інфраструктурний капітал. У разі погіршення темпів росту є 

необхідність координувати на міжнародному рівні заходи бюджетно-

податкової політики з урахуванням умов конкретних країн.   

Пом’якшення грошово-кредитної політики сприяє економічному 

зростанню. При цьому варто вносити корективи до регулюючих норм щодо 

нової оцінки ризиків, щоб не допустити неправильного вимірювання та 

наростання факторів фінансової вразливості.  

Доцільно переглянути діяльність банківського та фінансово сектору, 

враховуючи нові зміни в національному та світовому економічному 

середовищі. Наростаючі тенденції спонукають до стимулювання економік та 

спрощення доступу до фінансових ресурсів. При цьому різні дії щодо грошово-

кредитної політики центральних банків країн мають бути зваженими та 

оціненими з різних сторін. Значне зниження вартості капіталу може призвести 

до надмірного розігріву економіки,її перегріву, пришвидшення інфляційних 

процесів та погіршення рівня життя населення. Завищенні ставки навпаки 

послаблюють економічний ріст, пригнічуючи стимули до підприємницької та 

інвестиційної діяльності. 

Отже, в умовах сповільнення світового економічного росту важливим є 

діяти обдумано та синхронно з іншими учасниками світової економіки з метою 

недопущення дисбалансів та значного розшатування складного становища, що 

може призвести до різних важко прогнозованих наслідків, що у переважній 

більшості мають негативний ефект. Мають вирішуватися низки питань, що в 

основі мають домовленості між світовими лідерами, припинення різного роду 

суперечностей та перегляду існуючої системи економічного устрою. 
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Актуальність теми. Запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної 

моделі економічного зростання перетворюється на об’єктивну необхідність в 

умовах глобалізації. 

Постановка проблеми. Саме сьогодні, в умовах економічної кризи, дуже 

важливим постає питання про прийняття важливих рішень щодо інвестиційно-

інноваційного розвитку. Складні умови ринкових відносин, знецінення 

національної грошової одиниці, обмеженість зовнішніх інвестицій та 

недостатня підтримка з боку держави національних інвесторів уповільнює 

інвестування та нагромадження інвестиційного капіталу. Тут і з’являється 

проблема впровадження інновацій, адже саме завдяки інноваційним рішенням у 

нашої держави з’явиться можливість формування інвестиційно-інноваційного 

розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу. 

Головний фактор успішного функціонування економіки країни в епоху 

глобалізації — перехід від наздоганяючого розвитку до розвитку на 

технологічній основі. Україна на даний час використовує модель 

наздоганяючого розвитку, застовуючи досвід і запозичуючи виробничі та 

управлінські технології провідних країн. При виході на технологічну основу 

розвитку, внаслідок досягнення високого рівня добробуту, можливості 

розвитку за рахунок трансферу технологій помітно скорочуються [1]. Перед 

країною буде стояти завдання переходу до зростання за рахунок інновацій (а не 

до зростання в «інноваційних» галузях, що нерідко, в нашій країні зокрема, 

видають за інноваційне зростання). Для переходу України до розвитку на 

інноваційній основі необхідно виконання таких завдань, як формування 

необхідних компетенцій, в тому числі у таких сферах як управління проектами 

інноваційного глобального бізнесу, комерціалізація результатів наукових 

досліджень, стимулювання творчого мислення, розвитку системи освіти. Також 

знаття бар’єрів на шляху створення нових підприємств і спрямування 

підвищення ефективності бізнесу із застосуванням нових інноваційних рішень. 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/10/15/blog-weo-the-world-economy-synchronized-slowdown-precarious-outlook
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/10/15/blog-weo-the-world-economy-synchronized-slowdown-precarious-outlook
https://interfax.com.ua/news/economic/618868.html
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Слід відзначити, що успішній реалізації інновацій на практиці 

підприємствам країни перешкоджають численні чинники. Зокрема, фахівцями 

Державного комітету статистики при підготовці відповідного збірнику виділено 

наступні три групи чинників: 1) фінансові (занадто високі інноваційні витрати, 

недоступність коштів у межах однієї організації або групи підприємств і поза її 

межами); 2) чинники, які взаємопов’язані зі співробітництвом та інформацією, а 

також із наявністю кваліфікованого персоналу; 3) ринкові (домінування певних 

підприємств, невизначений попит на інноваційні товари або послуги).  

Проаналізувавши наведені чинники, ми можемо сказати, що у цілому 

негативно на розвиток інноваційної системи в країні впливають недостатність 

коштів у межах організації або групи підприємств та підтримка з боку держави 

на законодавчому рівні. У більшості випадків інновація є дорогим заходом. 

Підприємства, що планують її впровадження, повинні вкладати кошти в 

технічне обладнання та заробітну плату висококваліфікованого персоналу. Такі 

затрати є досить високими і не гарантують швидку окупність в будь-якій країні, 

Проте в Україні для їх компенсації не існує ні механізмів державної підтримки, 

ні інструментів кредитування. 

Домінування певних підприємств (сильні конкуренти), невизначений 

попит на інноваційні товари або послуги також негативно впливають на 

впровадження інноваційних технологій. 

Слід зазначити, що рівень інноваційної активності підприємств країни не 

має стійкої тенденції до зростання. Найвищим рівнем був так званий бар’єр, в 

2000-му році коли кількість підприємств із впровадженням інноваційних 

технологій становила 18 % до загальної кількості. Зараз відзначається лише 

суттєве падіння рівня аналізованого показника, що розпочалось з 2003-го та 

досягло «дна» у 2006 році — 11,2 %, після чого відбувалось повільне зростання 

частки підприємств до рівня, близького до 17-18-ти % в 2017-2019 рр. Проте, 

впровадження інновацій все ще недостатньо позитивно впливає на економіку 

країни, а макроекономічна ситуація та інституційне середовище, у свою чергу, 

стримують інноваційну активність підприємств і гальмують розвиток і 

стабільність економіки в цілому. 

За даними Всесвітнього економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність у 2017-2019 рр. за Пі індексом «Інновації» Україна 

посіла 71 місце з-поміж 144 країн, що свідчить про неефективне використання 

власного інноваційного потенціалу. За показником «інноваційна спроможність» 

Україна змістилася вгору на 16 позицій і посіла 58 місце, оскільки вітчизняні 

підприємства більшою мірою використовують іноземні технології шляхом 

отримання ліцензій, ніж власні розробки та дослідження [3]. 

Про сучасну інноваційну політику розвинутих країн можна говорити як 

про таку, що є політикою широкої підтримки інновацій, а також дифузії 

технологій, мережевого співробітництва, а також активного залучення держави 

і публічних інституцій у творення умов для інновацій. Саме цей досвід має бути 

взятий на озброєння в Україні з метою створення клімату, що підтримує 
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інновації, бізнес, створення нового знання, а також сприяє співробітництву в 

межах національної системи інновацій та між системами різних країн [2]. 
Висновок. Проаналізувавши тенденції інноваційного розвитку України, 

можемо сказати, що в державі відсутній постійній позитивний розвиток. 

Значною мірою на це впливає законодавча політика держави в сфері інновацій, 

нерозвинене інституційне середовище, проблеми фінансування, відсутність 

кредитних ресурсів, суспільно-політична нестабільність.  
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До визначення поняття менеджменту або управлінської діяльності в 

наукових колах існує декілька підходів, як українських вчених, так і 

закордонних. Так, більшість закордонних експертів в області менеджменту 

управлінську діяльність розглядають як процес управління, що повʼязаний з 

плануванням, організацією, мотивацією і контролем, необхідними для того, 

щоб сформулювати і досягти цілі організації [1, 3]. 

Управлінська діяльність / менеджмент — сукупність скоординованих дій 

та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах організації. Тобто, 

одні вчені визнають управлінську діяльність як набір методичних забезпечень і 

дій людини у сфері управління, інші визнають управлінську діяльність як 

процес, який забезпечує досягнення мети в межах організації [2, 4].  

Якість менеджменту будь-якого суб’єкту господарювання залежить від 

набору факторів, серед яких можливо виділити [3]: 

 гнучкість щодо змін напрямів бізнесу певного субʼєкта 

господарювання та можливість швидко реагувати на зміни в економічному 

середовищі регіону; 

 наявність ефективних методів регулювання управлінської діяльності 
та оцінки її результатів; 

 якість інформаційного забезпечення щодо прийняття певних рішень; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2015_3%282%29__5
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 рівень економічної підготовки фахівців з управління та мотивація 
управлінського персоналу тощо. 

Крім того, для здійснення якісного менеджменту, результати якого 

принесуть бажаний ефект, необхідно визначити особливості організаційної 

структури суб’єкта господарювання, особливо якщо суб’єкт господарювання є 

об’єднанням підприємств, тобто кластером. Отже, підприємницький кластер 

представляє собою добровільне об’єднання суб’єктів господарювання різних 

сфер діяльності, тому очевидно, що здійснення його управлінської діяльності 

має певні особливості.  

Необхідно відзначити, що в законодавстві України немає чіткого 

визначення таких понять, як об’єднання підприємств, інтегровані об’єднання 

підприємств або інтегрована виробнича-господарська структура. В 

Господарському кодексі України об’єднання підприємств визначені як 

господарські організації, які утворені у складі двох або більше підприємств з 

метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення 

спільних економічних та соціальних завдань [2]. 

Проте, за своїм економічним змістом на кластерні об’єднання дуже схожі 

підприємницькі мережі, які представляють собою групу спеціалізованих 

підприємств, які доповнюють один одного і співпрацюють заради вирішення 

спільних проблем, відіграють важливу роль, зокрема, сприяють поглибленню 

внутрішньо регіональних виробничо-технологічних зв’язків, поширенню 

інновацій, більш раціональному використанню місцевих ресурсів, дають змогу 

підвищити загальний технологічний рівень виробництва і 

конкурентоспроможність промислової продукції. Члени мережі не залежать від 

прийнятих управлінських рішень відносно певних учасників такого об’єднання. 

Така структура управління дозволяє своєчасно реагувати на зміни, які 

відбуваються в ринковій економіці. Але економічна діяльність мережевої 

структури більш вузька, ніж кластерного об’єднання і тому не здатна 

забезпечити суттєвого впливу на підвищення конкурентоспроможності регіону 

[3-4]. 

На відміну від інших об’єднань підприємств, підприємницькі кластери 

характеризуються наступними особливостями: 

 можливістю існування великого підприємства-лідера, що визначає 
довгострокову господарську, інноваційну й іншу стратегію всієї системи; 

 територіальною локалізацією основної маси господарюючих субʼєктів 
- учасників кластерного об’єднання; 

 стабільністю господарських звʼязків господарюючих субʼєктів — 

учасників кластерного об’єднання, що домінує значенням цих звʼязків для 

більшості її учасників; 

 довгостроковою координацією взаємодії учасників системи в рамках її 
виробничих програм, інноваційних процесів; основних систем керування, 

контролю якості тощо [3, 5]. 

В основі процесу створення кластера лежить обмін інформацією про 

потреби в техніці, технологіях і послугах між виробниками, постачальниками, 
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покупцями й родинними галузями. Взаємний обмін інформацією ставить у 

вигідні умови всі фірми кластера в їх загальній конкурентній боротьбі із 

суперниками, але не знімає їхню заклопотаність про своє власне положення на 

ринку. Тому наявність внутрішньої конкуренції між підприємствами кластеру 

може негативно вплинути на обмін інформацією [2, 4].  

Ефективність менеджменту в підприємницькому кластері проявляється в 

його економічному зростанні, збереженні та створенні нових робочих місць, 

розширенні податкової бази, у збільшенні експорту й залученні іноземних 

інвестицій. Тому органи влади різних рівнів найчастіше стають ініціаторами 

створення й підтримки кластерних обʼєднань, оскільки вони стимулюють 

соціально-економічний розвиток місць розташування, прилежних територій і 

цілих регіонів, що позитивно впливає на якість управлінської діяльності власне 

підприємницького кластеру [5]. 

При цьому перевагою кластера є також «ефект охоплення», який виникає 

при існуванні фактора виробництва, що може бути використаний одночасно 

для виробництва декількох видів продукції, надання послуг та виконання робіт. 

Цей фактор характеризується багатофункціональною природою. При 

угрупованні фірм у кластери ефект охоплення значно підсилюється, тому що 

виникає можливість використати багатофункціональний фактор на різних 

підприємствах при мінімізації транзакційних витрат, повʼязаних з його 

передачею [4, 5].  

Тому кластерна виробнича структура синтезує ефект синергії, що виникає 

на основі загальної стандартизації продукції. Таким чином, всі учасники 

кластера одержують додаткові конкурентні переваги під впливом сукупного 

впливу ефектів масштабу, охоплення й синергії. Механізм їх впливу наступний: 

неприбуткові підприємства кластера мають змогу перейти нижню границю 

рентабельності за допомогою спеціалізації, що забезпечує підвищення 

продуктивності праці та зниження собівартості продукції [2, 5]. 

Отже, створення та розвиток кластерів приводить насамперед до розвитку 

інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності, як між 

підприємствами кластера, так і зростання продуктивності і рентабельності 

регіону взагалі, що створює передумови до залучення іноземних інвестицій, 

подальшого його розвитку та вихід України на світовий рівень розвитку. 

Ефективний сучасний менеджмент в рамках кластерного об’єднання гарантує 

повну незалежність кожного члена підприємницького кластеру від прийнятих 

управлінських рішень відносно окремих його учасників. Реалізацію такої 

діяльності забезпечує функціонування організаційно-економічного механізму 

регулювання менеджменту підприємницького кластеру. Такий механізм 

дозволить здійснювати ефективну управлінську діяльність в кластері, яка 

забезпечить реалізацію процесів організації, планування, фінансування, обліку і 

контролю господарської діяльності об’єднання. При цьому оцінка прийнятих 

управлінських рішень та результатів управлінської діяльності сприятиме 

подальшому розвитку кластерного об’єднання [1-5]. 
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В настоящие время в мире насчитывается несколько миллионов малых 

предприятий отраслевой и функциональной направленности. Им оказывается 

финансово-кредитная поддержка, включающая различные организационные, 

налоговые, амортизационные, таможенные и иные льготы. Значительная 

финансово-кредитная поддержка оказывается коммерческими банками. 

Первоочередные финансово-кредитные меры определяются кредитной 

политикой. Это в свою очередь благоприятно сказывается на выявлении 

внутренних резервов для расширения производства, экономии материальных 

ресурсов, повышении производительности, а значит и повышении 

эффективности всей экономики. 

Поэтому в последние время коммерческие банки усиливают внимание к 

кредитованию малых предприятий. Этому способствуют и программы 

поддержки малого бизнеса, предусматривающие соответствующие бюджетное 

финансирование и компенсацию потерь коммерческих банков при 

кредитовании малого предпринимательства. 

Правительство Республики Узбекистан постоянно совершенствует 

механизм кредитования малых предприятий, поскольку на поддержку малого 

бизнеса выделяется достаточно большие финансовые ресурсы (рис.1).  
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Рис. 1. Перечень документов необходимых для получения кредитов до 2015 г. 
 

Далеко не все предприниматели были подготовлены к составлению 

бизнес-планов в рамках документов в указанном перечне. Начиная, с 2016 года 

доведен до минимума перечень документов предоставляемых в банки для 

получения кредита. В этой связи необходимо выделить денежные средства для 

оплаты соответствующих специалистов, способных оказать предпринимателям 

помощь в разработке бизнес-планов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Перечень документов необходимых для получения малым предприятиям 

кредитов коммерческих банков 
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Ныне определенную роль в поддержке малых предприятий играют 

международные организации и фонды.  

Справедливости ради следует отметить, что начиная с 1995 года Мировой 

банк реконструкции и развития (МБРР) и Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) стали выделять льготные кредиты для поддержки малого 

бизнеса. Посредниками выступали системообразующие коммерческие банки, 

многие из которых не были заинтересованы в оперативной передаче 

зарубежных кредитов по назначению, а в середине 2004 года и вовсе показали 

свою несостоятельность.  

 Это заставило международные организации пересмотреть круг 

коммерческих банков, через которые они оказывали финансовую помощь 

малым предприятиям. При этом предпочтение оказывалось средним банкам и 

своим дочерним кредитным организациям. В этот период ЕБРР принял 

решение о поддержке малого бизнеса через свою дочернею структуру – Банк 

кредитования малого бизнеса (КМБ-банк). В числе основных акционеров этого 

банка в начале 1995 года был Фонд экономического развития Сороса (SEDF). 

Финансовое агентство правительства Германии (DEG), голландский банк  

TRIODOS и другие. Это свидетельствует о широкой заинтересованности 

зарубежных инвесторов в отношении развития малого бизнеса. 

Параллельно УБРР может оказать поддержку малому бизнесу через 

Микрокредит банк, как следует из практики кредитной поддержки со стороны 

ЕБРР. Кредиты предназначаются для пополнения оборотных средств малых 

предприятий и финансирование инвестиционных проектов. В первом случае – 

на срок до одного года, во втором — до двух лет. Здесь следует обратить 

внимание на два обстоятельства: во-первых, не предусмотрены льготные 

кредиты для создания «стартового» капитала, во-вторых, довольно высоки 

процентные ставки – как в сумах, так и в валюте. 

В 2005 году ЕБРР разработал схему кредитования малого бизнеса с 

участием и без участия отечественных коммерческих банков. В основе этой 

схемы опыт работы в Польше и Венгрии, где кредитование малого бизнеса в 

национальной валюте дало положительные результаты. 

Наряду с отечественными коммерческими банками сотрудничает также 

Инвестиционный фонд МБРР и другие иностранные инвесторы, 

заинтересованные в развитии малого бизнеса. Это стимулирует коммерческие 

банки работать с малыми предприятиями. 

Однако, базой для определения приоритетности предприятий того или 

иного профиля должны быть задачи, которые можно решать с помощью малого 

бизнеса. В их числе: увеличение занятости, улучшение экологии, 

восстановление окружающий среды, рост числа предприятий в городах, 

поддержка вновь организованных малых предприятий и так далее. 

Постановка этих задач позволит определить адекватные виды 

деятельности в сфере малого бизнеса, например: производство, транспорт, 

конструкторские разработки, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, 

туризм. Так как эти виды деятельности могут способствовать решению 
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указанных задач в различной степени по объективным причинам, то они могут 

быть разделены на две группы. В первую можно включить производство, 

транспорт и так далее; во вторую — торговлю, туризм, отдых, курортное и 

санитарное обслуживание и другое. Соответственно  виды деятельности первой 

группы могут  способствовать возможности получения финансовой поддержки 

примерно на 35% больше, чем второй. Исключение сделано для экологической 

деятельности, стимулированию которой оказывается самая высокая и 

одинаковая и в той или другой группе финансовая поддержка. 

Выделение и определение приоритетных видов деятельности, на наш 

взгляд, может расширить перечень малых предприятий, претендующих на 

финансовую поддержку. В него могут входить не только узкопрофильные, но и 

многопрофильные предприятия. В последних можно стимулировать развитие 

той или иной деятельности, которая актуальна для конкретной территории 

страны. 

Представляет интерес четкое выявление факторов, определяющих 

развитие малого бизнеса в заданных направлениях, и условий способствующих 

повышению их значимости.  

 

 

УДК 336 

ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

Семикрас В., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Вступ. Інвестори є учасниками фондового ринку, які власне і  створюють 

джерела його ефективного функціонування. Цілком очевидно, що не всі 

інвестори однакові. Їх розрізняють  за характером стратегії і тактики їхньої 

діяльності на фондовому ринку. Класифікація сучасних інвесторів може 

виглядати приблизно так. За стратегією діяльності інвестори бувають: 

стратегічні, такі що ставлять собі за мету не отримання прибутку, а володіння 

цінними паперами і здійснення впливу на діяльність підприємства (до таких 

частіше належать банки та великі фінансові групи); портфельні — навпаки 

націлені на отримання прибутку від діяльності компаній, що знаходяться у 

їхніх портфелях (для них ключовими є питання що, коли і у кого купувати); 

спекулянти — ті, хто через перебирання на себе ризиків гарантує ліквідність 

ринку цінних паперів. За характером своєї діяльності, вони схожі із 

професійними учасниками ринку цінних паперів. 

В науковій літературі можна зустріти ще одну класифікацію інвесторів і 

вона формується залежно від намірів інвесторів при формування власних 

портфелів. В цій класифікації розрізняють: ризикованих, що схильні до 

максимальної дохідності портфеля із усіма можливими ризиками; 

консервативних – тих, що формують свій портфель з огляду на довготермінову 
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перспективу; поміркованих, що згодні на помірний дохід в обмін на помірний 

ризик. 

В повсякденному житті найбільш прийнятним і зрозумілим є поділ 

інвесторів на: 

1. Корпоративних — підприємства, що мають великі обсяги вільних 

коштів;  

2. Інституційних — портфельних інвесторів, що формують власний 

портфель і керують ним; 

3. Індивідуальних або приватних — фізичних осіб, що 

використовують свої нагромадження для придбання цінних паперів. 

В усьому розвиненому світі саме такі приватні інвестори і становлять 

основу фондового ринку. Справа в тому, що населення забезпечує значну 

частину фінансових відносин, бо саме в руках таких приватних осіб 

нагромаджено основну частку грошових коштів. Не випадково добробут 

держави визначається рівнем добробуту населення і кількістю його 

заощаджень, які врешті в розвинених країнах прийнято вважати інвестиційним 

капіталом. Не зважаючи на це, ті хто не вкладає кошти у цінні папери участі в 

інвестиційному процесі безпосередньо не бере.  

Аналіз останніх досліджень та постановка проблеми. Практика 

інвестиційної діяльності серед приватних осіб у світі є досить поширеною. 

Однак найбільш фінансово грамотними в цій сфері вважаються американці. Для 

прикладу, у США саме населення володіє 70 % фінансових активів держави, що 

у п’ять разів більше ніж частка держави. За даними Нью-Йоркської фондової 

біржі приблизно 51 млн. приватних інвесторів сьогодні володіють акіцями, а це 

приблизно 25% всього дорослого населення США. [1]. В Україні, на жаль, 

сьогодні наявні серйозні проблеми з інвестуванням приватних осіб і найперше з 

чим це пов’язане — незахищеність прав інвесторів. Саме цей показник є однією 

із складових фінансової безпеки фондового ринку і стає перепоною на шляху 

створення прозорого фондового ринку загалом. А тому відповідний механізм 

має бути якнайшвидше частково вдосконалений, а місцями навіть наново 

розроблений і впроваджений для покращення інвестиційного клімату 

вітчизняного ринку цінних паперів. Питання забезпечення прав та законних 

інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів активно проробляється 

науковцями в різних сферах. Так Олександр Геннадійович Хрімлі займається 

цим питанням переважно з точки зору форм захисту прав інвесторів, Д.О. 

Харинович вивчає особливості залучення інвестицій в період кризи, А.В. 

Мерзляк присвятив свою монографію вивченню заходів державного управління 

іноземними інвестиціями. Багато уваги приділяє питанням безпеки інвесторів і 

законодавець. Тим не менше, в світлі останніх змін в діяльності НКЦПФР 

дослідження щодо захисту прав  інвесторів саме в межах інвестиційного 

процесу виглядає цілком логічним і доцільним.  

Результати дослідження. Сьогодні можна виділити такі форми 

порушень прав інвесторів: порушення прав інвесторів з боку емітентів через 

недотримання правил проведення загальних зборів і зловживання у статутних 
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документах, порушення термінів виплати дивідендів, зазіхання на права 

інтересів інвесторів при проведенні емісії, а також реорганізації, санації чи 

банкрутстві підприємства. Крім цього масштабні зловживання пов’язують із 

значною недорозвиненістю таких важливих суб’єктів  ринку цінних паперів як 

реєстратори та депозитарії та неконтрольованого порушення ними 

законодавства щодо регулювання діяльності РЦП. Питання захисту прав 

інвесторів регулюється загальним і спеціальним законодавством. І якщо 

загальне регулювання здебільшого стосується підсудності і особливостей 

розгляду спорів, що виникають з метою поновлення порушених прав,  

спеціальне — регулює саме специфічні питання, що стосуються інвестиційної 

діяльності і порушених прав інвесторів зокрема. Однак, чи є таке регулювання 

дієвим і чи дійсно воно відповідає вимогам і реаліям часу. Так ст. 19 ЗУ «Про 

інвестиційну діяльність» [2] дає визначення терміну «захист інвестицій». Разом 

із тим зміст статті чітко дає зрозуміти, що державний захист не 

розповсюджується на фінансово-господарську діяльність суб’єктів, а отже 

використати цю норму для захисту порушених прав інвесторів не вбачається 

можливим.  ЗУ «Про захист іноземних інвестицій» [3] також містить норми, що 

декларують захист прав інвесторів. Але якщо згадати, що цей закон прийнято у 

далекому 1991 році не складно здогадатися, що він давно застарів і точно не 

відповідає сучасним реаліям. Очевидно, що досягти позитивних зрушень в 

цьому напрямку буде можливо лише через об’єднання зусиль усіх учасників 

інвестиційного процесу.  

Для досягнення поставленої мети і створення ефективної системи захисту 

прав інвесторів необхідно провести низку заходів: 

1) удосконалити систему доступу до інформації; 
2) активно сприяти розвитку інфраструктури фондового ринку; 
3) доопрацювати систему оподаткування інвестицій; 
4) створити систему контрольно-ревізійной діяльності; 

5) створити і запровадити для інвесторів  ефективні  механізми самозахисту, 
такі як право колективного позову; 

6) підвищити стандарти і ліцензійні вимоги щодо професійних учасників 

РЦП; 

7) розробити спеціальне інвестиційне законодавство із чітким викладом 

норм і  правил;  

8) розробити законодавство щодо статусу і особливостей діяльності  

афілійованих осіб. 

Для іноземних інвесторів вкрай важливим є надання національного  

режиму інвестицій; створення умов для стимулювання саме інвестиційної, а не 

спекулятивної мети інвестування; всебічне сприяння іноземним портфельним 

інвесторам. [4] 

Політика залучення через механізми фондового ринку інвестицій, 

особливо іноземних, дасть можливість привести до України значні обсяги 

іноземного капіталу. Разом із тим регулювання має бути таким, щоб убезпечити 
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внутрішній фінансовий ринок від згубного впливу такого капіталу на випадок 

кризи [5].  

Висновки. Для того щоб посилити привабливість національного 

фондового ринку для вітчизняних та іноземних інвесторів, перш за все варто 

змінити сам характер його діяльності із внутрішнього і повністю закритого до 

прозорого і загально доступного. На шляху до модернізації не слід забувати про 

вирішальну роль в цьому процесі держави. Саме державне регулювання, 

правотворча nf правозастосовна діяльність мають запобігати маніпулюванням 

та шахрайству на ринку цінних паперів. До юрисдикції державs також належить 

врегулювання процесу отримання інвесторами доходів від своєї діяльності. Не 

менш важливим є і удосконалення процесів корпоративного управління 

окремими підприємствами, що емітують цінні папери. Важливою умовою є 

надання прозорості їхній господарській  діяльності. Саме такі заходи розпочаті 

на рівні окремих учасників фондового ринку, стануть запорукою його 

ефективної і головне безпечної діяльності, а отже і підвищення інвестиційної 

привабливості національної економіки. 
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ДОХОДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

У 2006-2017 РР. 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Доходами громадських організацій (далі — ГО) визнаються будь-які 

надходження фінансових ресурсів із законних джерел. В Україні органами 

статистики такі надходження поділяються на власні кошти; бюджетні 

надходження; надходження від благодійності; від господарської діяльності 

підприємств, установ, організацій, заснованих та створених об’єднаннями 

громадян; інші надходження.  

Надходження ГО України з усіх джерел за період 2006-2017 рр. 

представлено у табл. 1.  
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Таблиця 1  

Надходження ГО України у період 2006-2017 рр., млн грн, % * 

  

*Складено автором на підставі статистичних даних [1] 

 

Табл. 1. демонструє значне зростання надходжень ГО за досліджуваний 

період. Так, загалом надходження зросли на 5822,16 млн грн (+401, 72 %), що 

спричинено зростанням надходжень з усіх джерел. Найбільше в абсолютному 

вираженні зросли надходження від благодійності 3171,23 млн грн та інші 

надходження — на 944,31 млн грн (+376,7 %).  

Проте хочемо зауважити, що табл. 1. демонструє дані в номінальних 

цінах відповідних років, відповідно, вони не скориговані на показники інфляції 

за відповідний період. Дані про фінансування ГО України за аналогічний 

період, скориговані на показники інфляції у періоді, суттєво відрізняються. 

Наочно різницю представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Надходження ГО України у період 2006-2017 рр., млн грн 

 

Важливими є і значення апроксимації для показників надходжень ГО 

України у період 2006-2017 рр. Для показників без урахування інфляції 

апроксимація складає R
2
=0,9221, що свідчить про високий рівень достовірності 

прогнозування на основі виведеного тренду, в той час як аналогічного 

показника з урахуванням інфляції — всього R
2
=0,4044, який не дає можливості 

достовірного прогнозування подальших надходжень.  

Життєдіяльність НУО суттєво залежить від збалансованості доходів, 

отриманих з різних джерел, про що свідчать результати досліджень Фонду 

розвитку ГС Угорщини, згідно яких, для нормального та незалежного 

функціонування окрема ГО повинна отримувати фінансування щонайменше з 6 

різних джерел з часткою кожного не менше 10% [1, c. 130].  

Загалом у період 2006-2017 рр. ГО України отримували надходження із 7 

груп джерел. При чому частка п’яти з них складає більше 10 % (членські внески 

— 13 %, благодійність юридичних осіб-резидентів — 19 %, благодійність 

нерезидентів — 23 %, господарська діяльність заснованих установ, організацій 

— 16 %, інші надходження — 18 %), одне наближається до цієї позначки: 

бюджетні надходження — 7 %. Проте стурбованість викликає наявність у 

структурі доходів ГО України найбільшої частки надходжень від благодійності 

нерезидентів — аж 23 %. Цей показник свідчить про значну зацікавленість 

іноземних донорів у впливі на громадських сектор України і, водночас, про 

його значну залежність від них, адже майже чверть доходів надходить саме від 

них.  

Зважаючи на вище сказане, розглянемо зміну структури надходжень ГО 

на початок та на кінець досліджуваного періоду (рис. 2). 

Рис. 2 демонструє суттєві зміни в структурі надходжень ГО України за 

досліджуваний період. Так, найсуттєвіше в структурі надходжень ІГС 

змінилася частка надходжень від благодійників-нерезидентів: вона зросла на 

14 в. п. з 19 % до 33 %. Також відбулося незначне зростання часток надходжень 

з Державного бюджету (на 1 в. п. з 5 % до 6 %) та благодійності фізичних осіб 

(на 2 в. п. з 3 % до 5 %). 
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Рис. 2. Структура надходжень ГО України в 2006 та 2017 рр.  

 

Натомість, частки інших надходжень скоротилися: найбільше від 

благодійності юридичних осіб (на 7 в. п. з 22 % до 15 %) та від господарської 

діяльності (на 6 в. п. з 12 % до 15 %). Менше скоротилися частки надходжень 

від членських внесків (на 3 в. п. з 13 % до 10 %), а також інших доходів (на 1 

в. п. з 17 % до 16 %). 

Такі зміни у структурі надходжень ГО можуть суттєво вплинути на їх 

загальний фінансовий стан, адже за період суттєво зросла залежність сектору 

ГО від благодійності нерезидентів, що, з одного боку, пов’язано із зростанням 

надходжень з-закордону, проте, з іншого, може нести негативні наслідки 

пов’язані із лобіюванням інтересів іноземних держав (у сукупності із 

скороченням часток інших видів надходжень). 

Отже, у досліджуваному періоді ГО України отримували надходження з 

7 різних джерел. Ці надходження суттєво зросли як у номінальних цінах, так і у 

цінах 2006 р., що свідчить про нарощення потужності громадського сектору. 

Зважаючи на значення апроксимації, варто очікувати подальшого зростання 

надходжень ГО з усіх джерел в номінальних цінах. Проте значне занепокоєння 

викликає суттєве зростання частки надходжень від іноземних донорів, що може 

свідчити про втручання зацікавлених іноземних суб’єктів у внутрішні державні 

справи України через ГО. Зважаючи на все вище сказане, для ГО важливо 

більше уваги приділяти напряму диверсифікації власних надходжень з метою 

зменшення залежності від окремих донорів чи їх груп. 
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Хамраев М., преподаватель 

Усмонов П., преподаватель 

Самаркандский институт экономики и сервиса 

 

Важнейшей частью социальной стратегии, направленной на поддержку и 

развитие способностей человека адаптироваться в условиях нарастающего 

темпа жизни является развитие международного и национального туризма. 

Роль туризма в современном мире определяется в первую очередь тем, 

что он является частью социальной сферы. 

Основные функции социальной сферы состоят в следующем: 

- доведение материальных и нематериальных благ для потребителей; 

- обслуживание процесса потребления; 

- создание условий для перемены видов деятельности и отдыха; 

- обеспечение охраны здоровья; 

- формирование общеобразовательного и культурно-технического уровня 

населения. 

Сферу туризма с точки зрения ее функции можно рассматривать как 

классическую триаду «транспорт+приют+развлечение», что включает 

практически большинство функций социальной сферы. 

Поэтому туризм представляет собой сложную социально-экономическую 

систему, включающую в себе различные взаимосвязанные и 

взаимообусловленные подсистемы. 

В мировой экономике роль туризма постепенно возрастает. Являясь 

одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных, обеспечивает 

восстановление жизненных сил человека, рациональное использование им 

своего свободного времени. 

В современных условиях постоянно возрастает роль туризма в развитии 

личности. Туризм обеспечивает возможности повышения интеллектуального 

уровня путешествующих в процессе их участия в культурно- познавательных и 

обучающих туристских программах. 

Туризм становится в условиях рынка индустрией досуга и крупнейшие 

предприниматели делают ставку на получение доходов от развития массовых 

форм туризма, основанного на внедрении достижений технического прогресса 

на транспорте, в средствах размещения, связи, организации питания, сферы 

рекреации и других видах обслуживания. 

В настоящее время проявляется интерес к туризму и в Узбекистане, 

стране, обладающей большим туристским потенциалом, но занимающей 

незначительную долю в мировом туристском потоке. 
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Организация развития туризма в стране должна основываться на 

преимущественном развитии видов и форм туризма, позволяющих 

максимально и комплексно использовать имеющиеся туристские ресурсы. 

Высокий потенциал развития туризма, который характеризуется объемом 

и разнообразием таких ресурсов как природные условия, особенности 

географического положения, историческое наследие, уровень развития 

материально-технической базы туризма, насыщенность 

достопримечательностями, их взаимосочетанием и положением по отношению 

к основным зонам и центрам туризма, степень привлекательности для основной 

части туристов. 

Развитие туризма зависит, кроме того, от доступности туристских 

центров, с точки зрения существующих и развивающихся коммуникаций 

современных и перспективных видов транспорта в международном и 

внутреннем туризме, а также уровня необходимых затрат времени и средств 

туристов для совершения путешествий по данному региону. Конечно же 

степень развития туризма определяется в значительной мере оснащенность 

территории материальными возможностями для проживания туристов, торгово-

ресторанной сетью, т.е. всем тем, что включается в понятие туристской 

инфраструктуры и уровня сервиса, емкости территории для приема туристов, 

экологического состояния территории, уровня общеэкономического развития, 

обеспеченностью трудовыми ресурсами, материальными средствами и 

финансовыми возможностями страны, принимающей туристов. 

Имеются особенности и проблемы современного развития туризма, 

которые заключаются в следующем. 

В то время, как старое планово-командное управление ликвидировано, а 

его юридические и организационные структуры не действуют. В этих условиях 

возрастает необходимость государственного контроля за развитием и 

координации туристской деятельности, создание благоприятных условий для 

его дальнейшего развития: 

- отсутствует система общей информации и статистики по вопросам 

туризма; 

- для новых инвестиций в гостиничное строительство условия 

неблагоприятные (не определены отношения собственности и вопросы 

продажи земли, отсутствуют гарантии государства при иностранных 

инвестициях и стимулирующие налоговые и кредитные условия для 

отечественного предпринимательства, возможности залоговой системы 

кредитования, концессий и лизинга); 

- ухудшается общественная безопасность, что может испортить 

туристскую репутацию страны, восстановление которой потребует немало 

времени и усилий. 

Однако имеются основные тенденции для развития туризма в условиях 

рынка, так как: 

- существует большой потенциальный спрос на поездки в нашу страну. 

Туризм имеет решающее значение в формировании представления о стране. 
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Необходимо поддерживать интерес к стране, стремиться к благоприятному ее 

имиджу; 

- опережающими темпами растет индивидуальный, деловой, конгрессный 

и специализированный туризм; 

- имеется изменение структуры спроса в отношении участников поездок; 

- ожидается рост популярности туров по индивидуальному набору услуг 

при обеспечении возможности выбора разнообразных по качеству и видам 

услуг на месте; 

- развитие получит процесс поляризации спроса, с одной стороны, растет 

спрос на дорогостоящие туры, а с другой стороны, популярностью пользуются 

дешевые туры; 

- ужесточение конкуренции на всех уровнях туристского бизнеса будет 

идти по пути кардинального улучшения качества предоставляемых услуг и 

использование гибкого ценового механизма. 
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У посткризовий період важливим сектором фінансово-кредитних 

відносин є банківська діяльність, яка впливає на розвиток країни. Кредитні 

операції в балансових показниках діяльності банківської установи займають 

одне з пріоритетних місць, адже доходи від даної категорії складають основну 

частку доходів банківських установ. В ХХІ столітті кредитні операції пов’язані 

з високим рівнем ризику, тому оцінка та аналіз якості саме кредитного 

портфелю банку є особливо актуальним.  

Особливості ефективності управління кредитної діяльності банку можна 

зустріти у працях таких вітчизняних вчених, як: В. В. Зянько, В. І. Міщенко, 

А. М. Мороз. Управлінню кредитною діяльністю, управлінню кредитним 

процесом, розробці та реалізації кредитної стратегії та кредитної політики 

присвячені праці Р. Т. Балакіної, Ж. В. Гарбар, Ю. В. Луньової, 

Д. Ю. Пендюхова, А. М. Сидоренко.  

Згідно з Положенням про порядок формування та використання банками 

України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями кредитний портфель (credit portfolio) це сукупність 

усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно 

до завдань визначеної банком кредитної політики.  
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У банківській діяльності обсяг кредитного портфелю оцінюється за 

балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і 

сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як 

єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та 

відповідний рівень ризику.  

Обсяг і структура кредитного портфелю банку визначаються такими 

чинниками [1]: 

– розмір банку (капіталу); 

– правила регулювання банківської діяльності; 

– офіційна кредитна політика банку;  

– досвід і кваліфікація менеджерів;  

– рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів.  

На наш погляд конкурентноспроможність кредитного портфелю банку 

впливають такі чинники: ризиковість, ліквідність, дохідність, швидкість 

відновлення та ступінь оновлення кредитного портфелю. 

Одним із ключових елементів діяльності комерційних банків у сфері 

організації грошово-кредитних відносин є комплекс заходів з управління їх 

власними кредитними портфелями з огляду на необхідність реалізації двох 

важливих завдань [2]:  

1) забезпечення ліквідності активів банку і підтримання належного рівня 

його платоспроможності;  

2) максимізації загального рівня доходу від активних операцій і передусім 

кредитування як основної форми розміщення банківських ресурсів.  

Хочемо зазначити, що у плані заходів на виконання Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачені 

наступні заходи щодо поліпшення саме кредитної діяльності фінансових 

установ, зокрема [3]:  

– упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів та очищення 

фінансового сектору від проблемних активів (удосконалити законодавство 

щодо примусового стягнення заборгованості та відчуження і реалізації 

заставленого майна, у тому числі скоротити процедури відчуження об’єктів 

застави на користь кредиторів;  

– налагодити практику виведення з ринку неефективних учасників 

фінансового сектору, які у тому числі не виконують планів з рекапіталізації та 

покращення фінансового стану;  

– проаналізувати та адаптувати міжнародний досвід щодо позасудового 

врегулювання та стимулювання реструктуризації заборгованості, що може бути 

оздоровленою;  

– забезпечити законодавчу підтримку механізму позасудового 

врегулювання, у тому числі передбачити податкові пільги та спрощення 

механізму стягнення для неуспішних реструктуризацій;  

– стимулювати розбудову інфраструктури для ефективного управління 

проблемними активами (урегулювати функціонування колекторських компаній, 
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забезпечити розвиток інструментів нормалізації платіжної дисципліни за 

проблемними активами та ін.  

Вважаємо за необхідне виділити систему коефіцієнтів, які запропоновані 

для аналізу та оцінки ефективності кредитної політики банку. Показники 

розділені на дві групи: показники доходності кредитного портфеля та 

показники ризику кредитного портфеля [4].  

На думку Бикової О. В., Марченко О. В. показники доходності 

кредитного портфеля (табл. 1) характеризують залежність загальних доходів 

банку від кредитних операцій, що дозволяють визначити вартість наданих 

кредитів та отримати показник прибутковості саме кредитних операцій.  

Таблиця 1 

Показники доходності кредитного портфеля [4] 
Показник Формула для розрахунку 

Коефіцієнт доходності кредитних операцій 

(Кд) 

Процентний доход/Кредитний портфель 

Частка процентних доходів (Кпд) Процентний доход/Доходи 

Маржа процентного прибутку (ЧМпр) (Процентний доход — Процентні 

витрати)/Активні доходи 

 

Група показників ризику кредитного портфеля (табл. 2) надає інформацію 

щодо забезпеченості кредитного портфеля власним капіталом, частки 

залучених коштів у формуванні кредитного портфелю банку та рівнем 

сформованого резерву під кредитні операції, який характеризує якість 

кредитного портфелю. 

Таблиця 2 

Показники ризику кредитного портфеля [4] 

 

Таким чином, аналіз портфелю кредитних вкладень посідає важливе 

місце серед складових частин аналізу банківської діяльності як складової 

загальної системи управління банківською або іншою кредитною установою. 

Тому в результаті проведеного дослідження теоретичних та практичних питань 

аналізу та оцінки якості кредитного портфеля можемо зробити висновки, що в 

банківській діяльності обсяг кредитного портфелю оцінюється за балансовою 

вартістю всіх кредитів банку, в тому числі прострочених, пролонгованих і 

сумнівних. Задля правильної організації кредитної діяльності банками 

Показник Формула для розрахунку 

Коефіцієнт покриття кредитного портфелю 

власним капіталом (Квк) 

Власний капітал/Кредитний портфель 

Коефіцієнт використання залучених коштів в 

кредитному портфелі (Кзк) 

Власний капітал/ Зобов’язання 

Коефіцієнт якості кредитного портфеля (Кя) Сформований резерв/ Кредитний 

портфель 

Коефіцієнт активності використання коштів 

клієнтів в кредитному портфелі (Ккк) 

Кредитний портфель/ Кошти клієнтів 

Коефіцієнт кредитної активності (Ка) Кредитний портфель/ Активи 
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розробляється та впроваджується власна кредитна політика, яка містить 

стратегію і тактику банку щодо залучення коштів.  
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Согласно Программе Стратегии развития Республики Узбекистан до 2021 

года [1], многие банки расширили масштабы кредитования малых предприятий, 

что позволило банкам увеличить сроки, на которые выделяются кредиты, и 

несколько снизить ставки. Однако эта тенденция характерна только в 

отношении успешно работающих предприятий и постоянных клиентов банка. 

Условия получения кредита во многом зависят от «кредитной истории» 

заемщика, которая формируется длительностью взаимоотношений с банком, 

своевременностью выполнения взаимных обязательств. Между тем 

предприниматели далеко не всегда внимательно относятся к выбору «своего» 

банка, переводят свои счета или распыляют их, превращаясь в мелких и 

непостоянных клиентов. До недавнего времени это было в определенной 

степени оправдано нестабильностью в банковской системе. Однако с 2020 г. 

можно с достаточной уверенностью определить банки, доказавшие свою 

стабильность или находящиеся под опекой государства. К числу надежных для 

малых предприятий банков можно отнести территориальные опорные банки, а 

также банки, участвующие в программах поддержки малого бизнеса с участием 

Европейского банка реконструкции и развития. К последним, например, 

относится Банк кредитования малого бизнеса. 

Серьезному отношению к выбору коммерческого банка могут 

способствовать два фактора: 

Первое. Многие банки прилагают большие усилия для расширения круга 

корпоративных клиентов. Это позволяет предпринимателям сделать выбор 

банка на широкой информационной базе. 

https://bank.gov.ua/control/uk/index
https://forinsurer.com/rating-banks
https://forinsurer.com/rating-banks
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Второе. Такой выбор следует сделать как можно раньше, поскольку цена, 

вид кредита все в большей степени зависят от длительности связей между 

банком и потенциальным заемщиком (клиентом). Напр., коммерческие банки 

стали предоставлять малым предприятиям беззалоговые кредиты в режиме 

овердрафта. Обеспечением кредита в этом случае является оборот денежных 

средств на расчетном счете заемщика клиента банка. При этом размер кредита 

определяется как доля от среднемесячного оборота на счете, а период 

кредитования и условия погашения займа зависят от кредитной истории 

заемщика, т.е. от продолжительности его обслуживания банком. 

При таком кредитовании банки могут компенсировать отсутствие залога 

анализом состояния дел своего клиента в течение определенного периода 

времени и возможностью контролировать ситуацию. Это, в свою очередь, 

позволяет малым предприятиям отказаться от длительных фиксированных 

кредитных договоров, заменяя их периодическим оформлением беззалогового 

кредитования. 

Отсюда следует, что общие направления государственной денежно-

кредитной политики в области улучшения практики кредитования реального 

сектора экономики должны дополняться конкретными действиями в отношении 

малого бизнеса [2]. Это могут быть дополнительные льготы для банков, 

кредитующих малые предприятия, а также льготное страхование кредитов, что 

позволит банкам снизить залоговые требования к заемщикам  и уменьшить 

ставки. 

Очевидно, что цена кредита оказывает влияние не только на развитие 

малого бизнеса, но и формы его поддержки, делая их более или менее 

эффективными. Напр., в начале 90-х годов годовая ставка по кредитам в 

странах ЕС была в пределах 8 %. В ЕС малые предприятия пользовались 

услугами региональных центров по поддержке малых предприятий, где они 

имели льготы по оплате аренды, связи и др. В конце 90-х годов ХХ века 

процентная ставка значительно снизилась. Это обстоятельство позволило 

начинающим предприятиям решать свои проблемы с помощью кредитов. Это 

позволило им иметь определенные преимущества в конкурентной среде. 

Коммерческие банки начали предпочитать брать в залог от малых 

предприятий недвижимость, оборудование, транспортные средства, личное 

ликвидное имущество, ценные бумаги, ювелирные изделия, поручительства. 

При этом залог оценивается в диапазоне 50-70 % его рыночной стоимости, 

ценные бумаги должны быть высоколиквидными, а поручительства — 

высоконадежными. Усиливается внимание банков и к кредитной истории 

заемщиков. В целом подобное обеспечение кредита для малых предприятий 

довольно затруднительно. 

Кстати, опыт промышленно развитых стран свидетельствует об 

эффективности кредитования малого бизнеса через венчурные инвестиционные 

фонды. Они доказали своим вкладчикам, что малые предприятия дают больше 

нововведений, чем крупные компании. При этом затраты данных предприятий 

на одного занятого значительно ниже. В целом вероятность получения 
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дивидендов в большем размере, чем от банковских вкладов, достаточно высока, 

что позволяет фондам привлекать значительные денежные ресурсы населения. 

В конце 90-х годов ХХ века при участии зарубежных фондов был 

организован паевой инвестиционный фонд, который практически не работал с 

малыми предприятиями. Он предпочитал работать с государственными 

ценными бумагами. Поэтому данный фонд постепенно становился 

непрозрачным. В этой связи целесообразно создавать венчурные 

инвестиционные фонды на территориальном уровне с участием более 

стабильно развивающихся коммерческих банков, в частности, народного 

коммерческого банка. Это обеспечит доверие населения к таким фондам, 

сформируется новый источник финансирования для малого бизнеса. 

Создание венчурных инвестиционных фондов должно было 

сопровождаться разъяснительной работой. Однако, как свидетельствует 

практика реализации венчурных инвестиций, трудности размещения их 

капитала наблюдались во всех странах Западной Европы. Предприниматели 

опасались привлекать венчурный капитал в начальный период  работы 

венчурных фондов из-за боязни появления нового внешнего партнера и 

затруднений в разработке программы использования капитала этого фонда и др. 

Были предусмотрены определенные государственные субсидии предприятиям, 

использующим средства венчурных фондов. 

Практический опыт организации предоставления средств для поддержки 

малых предприятий свидетельствовали об отсутствии идеальных кредитов. Да, 

«идеальных» кредитов не бывает. Каждый кредитор старается снизить риски, 

но их уровень определяется рыночными ценами на займы. Последний зависит 

от денежно-кредитной политики государства. Регулирование сегментов 

поддержки – это прерогатива государства. 

Более существенные изменения произошли с 2007 г., когда уменьшились 

темпы инфляции и ставка рефинансирования. Несмотря на это, при поддержке 

государства  кредитные портфели банков стали увеличиваться. Поэтому в 

последующие годы, на наш взгляд, необходимо создать условия для снижения 

ставок кредитования малого бизнеса. Темпы снижения должны быть 

значительными. 
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УДК 338.48 
 

ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ: КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Хусанова Д., самостоятельный соискатель 

Ташкентский финансовый институт 

 

Туристическая услуга, ее содержание, технологии, формы и методы 

предоставления неотделимы от проблем общественного развития. Являясь 

социальным институтом, действующим в системе отношений — 

экономических, социальных, культурных и других,- она участвует в их 

регулировании, осуществлении функций, обеспечивающих жизнедеятельность 

отдельного человека. Особенно значима ее роль в поддержании жизненно-

духовных потребностей населения на современном этапе отечественной 

истории. В связи с этим исключительно актуально научное осмысление 

источников и путей возрождения туризма, способствующих консолидации 

социальных потребностей населения. В рыночной экономике для 

удовлетворения потребностей населения наряду с частными благами нужны и 

общественные. В нашем примере к частным благам можно отнести туристские 

продукты — товары, предложенные на туристском рынке покупателям по цене 

спроса и предложения, в то время как общественные блага представляют 

особый вид ценностей. Определив в качестве критерия степень зависимости от 

рыночных отношений, общественные услуги можно сгруппировать таким 

образом, что в одну группу включить чистые общественные услуги, а в другую 

— смешанные, как показано на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Группировка прямых и частных услуг в зависимости от характера 

предоставляемых услуг населению по месту жительства или при других 

условиях 
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Распределение чистых общественных благ может быть основано на двух 

главных свойствах, которыми обладают услуги. 

Первое свойство связано с невозможностью отделить потребителей 

турпродуктов – неплательщиков и исключить их из сферы потребления чистых 

общественных услуг, если бы общество решило сделать эти услуги платными.    

Население, считающее, что общественный интерес не совпадает с его 

собственным, не захочет вносить за потребляемые им услуги такую плату, 

которую ждет от него государство. Действия населения определяются 

сравнением затрат (издержек), которые они готовы понести, и выгод, которые 

они надеются получить в конечном итоге. В связи с тем, что среди населения 

есть те, кто пользуется выгодами, получаемыми от потребления общественных 

услуг (напр., отдых в парке культуры, отдых вокруг исторических памятников 

или архитектуры, отдых в парке цветов и т. п.), но при этом не желает 

оплачивать свою долю затрат (издержек), обеспечивающих эти выгодные им 

услуги, оплата таких благовых услуг должна быть принудительной, 

осуществляемой через систему налогообложения, установленную 

государством. Это самый целесообразный способ обеспечения тех выгод, 

которые получат все потребители при культурном отдыхе по месту жительства. 

Второе свойство проявляется в невозможности выявить потенциальных 

потребителей туристских услуг, которые смогли бы и захотели бы 

сформировать индивидуальный спрос, исходя из своей реальной потребности в 

конкретной чистой услуге, т.е. общественной услуге. Вполне допустимо, что 

некоторые из них (или даже многие) скрыли бы истинный объем своих 

потребностей в этой услуге, увидев, что расходы, связанные с ее получением, 

можно переложить на других, т.е. на плательщиков налогов или за счет лиц, 

осуществляющих оплату услуг в общественном месте (т. е. в парке отдыха, 

парке цветов и т. п.).  

Как только многие потенциальные потребители — плательщики начнут 

поступать именно так, стимулы к производству чистых туруслуг будут 

уменьшаться и постепенно стремиться к нулю. Чтобы не допустить подобного 

исхода, государство финансирует производство этих услуг из средств 

бюджетов разных уровней, а население — потребители туристских услуг 

участвуют в финансировании косвенно — через систему налогообложения. К 

чистым общественным услугам относится  безопасность населения. В этой же 

группе находятся менее масштабные затраты, обусловленные ростом 

культурной и духовной природы услуги: автомобильные дороги, мосты, 

уличное освещение и другое. Все они предоставляют дополнительные услуги 

для отдыха, являющиеся неотъемлемой частью услуг, адекватной туристским 

услугам.  

Во вторую группу общественных услуг входят смешанные. Их 

распределение при необходимости можно сделать рыночными. Эти услуги 

можно разделить на две подгруппы: неконкурентные и конкурентные. 

Большинство смешанных услуг относится к неконкурентным. Это значит, что 

потребители косвенных туристских услуг имеют  равноправный свободный 
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доступ к этим услугам и не являются конкурентами в потреблении косвенных 

туристских услуг. Но, если окажется, что потребителей туристских услуг 

слишком много, то доступ к туруслугам следует ограничить, формируя круг 

потребителей на плательщиков – платно отдыхающих и отдыхающих 

бесплатно (это пенсионеры, инвалиды, дети дошкольного возраста и др.). 

Именно по этой причине могут сделать туруслуги платными. Однако 

пользование некоторыми объектами, в частности, мостами, автомобильными 

дорогами, вход в парк или в зоопарк, можно предоставлять как платные и 

бесплатные туристские услуги. 

К смешанным услугам относятся также услуги, оказываемые со стороны 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др. Они на 

общественных началах могут организовывать экскурсионные бесплатные 

поездки по ранее запланированным  местам. Но их учет до сих пор не ведется. 

Как нам известно, ныне стала традиционной организация экскурсий для детей 

дошкольного возраста в театры, музеи, парки культуры, зоопарки и т.п. Но 

подобные расходы не предусмотрены в стоимости услуг. Это значит, что 

расходы покрываются из бюджета, а сбор денег с родителей запрещен. 

Практика показывает, что часть услуг, напр., здравоохранения, 

отдельным больным предоставляют бесплатно или на рыночных условиях. В 

районной больнице обслуживают за отдельную плату тех граждан, которые не 

проживают в данном районе, им организовываются экскурсии. Такой подход 

вполне оправдан. Однако в основном финансирование должно осуществляться 

из средств бюджетов разных уровней. Причем, бюджетные средства 

используют не только для производства общественных услуг, но и для их 

поддержания в надлежащем состоянии. Дело в том, что ответственность 

потребителей за сохранность материальных общественных услуг, как правило, 

очень низкая, потому что они не являются прямыми плательщиками 

полученных туруслуг. В Узбекистане расходы такого вида – систематические и 

немалые, их берет на себя государство в лице госучреждения. 

Производство общественных услуг имеет нерыночный характер 

значительно в меньшей степени, чем процесс их распределения. 

Применительно к основной массе распределяемых общественных услуг можно 

утверждать, что для их характеристики не представляется возможным 

применить традиционную модель рыночного равновесия. Как известно, 

рыночный спрос на туруслуги предъявляют покупатели, которые готовы 

заплатить за них денежную сумму, соответствующую  индивидуальной цене 

спроса на турпродукт. 

Таким образом, критерии оптимального подхода потребителя 

турпродукта, в лице которого выступает государственный орган управления, к 

расходованию бюджетных средств, направляемых на приобретение 

турпродукта для создания услуг, не определены регламентирующими 

механизмами приобретения турпродукта. На этот правовой акт и связанные с 

ним нормативные документы, могущие способствовать движению турпродукта, 

необходимо обратить внимание. Ибо часть оказываемых услуг остается за 
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рамками учета и для определения движения населения в рамках внутреннего 

туризма. Отсюда теряет не только государство, но и туристские предприятия не 

добирают клиентов в целях обеспечения собственного успеха в конкурентной 

среде. 
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Бартош О., старший викладач 

кафедри фінансів та банківської справи 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Для надійної та ефективної роботи банки України активно залучають 

фінансові ресурси юридичних та фізичних осіб шляхом здійснення депозитної 

діяльності. З розвитком банківських установ вдосконалюються і 

урізноманітнюються види депозитів. За останні 5 років в силу різних політичних 

та економічних подій банківська система України зазнала значних змін, що 

серйозно вплинуло на стан депозитної діяльності як окремих банків так і 

банківської системи в цілому. Криза 2014-2016 років завдала нищівного удару 

по довірі до банківської системи, але вона дала змогу виявити слабкі місця в 

системі управління та визначити напрями, що потребують зміни та 

вдосконалення. Ефективна депозитна діяльність на ринку банківських послуг 

повинна максимально задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів 

шляхом розробки і впровадження депозитних продуктів та удосконалення 

технологій депозитного обслуговування клієнтів. Депозити дають змогу 

вкладникам реалізувати власні фінансові наміри, оптимально використовуючи 

всі альтернативні варіанти. Статистичні дані засвідчують, що обсяги ринку 

вкладів і депозитів на сучасному етапі, значно перевищують обсяги фондового 

ринку за розмірами емісій боргових зобов’язань банками. 

Строкові депозити фізичних осіб у вітчизняній банківській практиці 

набули найбільшого поширення. Вони вигідні як банкам, оскільки вони стабільні 

і зручні у банківському плануванні, так і клієнтам де лише вони приносять дохід, 

який покриває втрати спричинені інфляцією.  

На сьогодні банки усвідомлюють тенденції часу та створюють депозитні 

програми з актуальними та прозорими умовами. Клієнтам-фізичним особам 

банки пропонують вклади, які представляють собою рішення для різноманітних 

фінансових цілей. 

У І кварталі 2019 року темп приросту гривневих коштів населення 

відповідав минулорічному (+3,5 %), найвищі темпи зафіксовано у приватних 

банках (+7,6 %). У річному обчисленні кошти фізичних осіб у національній 

валюті зросли на 15.0%, що відповідає темпам приросту попередніх двох років. 

Валютні кошти зросли у доларовому еквіваленті на 0,8 % за квартал та на 1,2 р/р. 

Доларизація коштів фізичних осіб скоротилася за квартал на 1 в.п. до 46,3 % [1]. 
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Депозитна політика банків залежить від грошово-кредитної та фіскальної 

політики держави. Крім цього депозитна політика є індивідуальною і залежить 

від специфіка банківської установи ,ступеня її спеціалізації, особливостей 

діяльності, стану ринку депозитних ресурсів та їх розміщення. Тому депозитна 

політика відображає пріоритети як державної так і індивідуальної політики 

банку. Одним із важливих питань депозитної політики є її межі, що показують 

допустиме акумулювання банком тимчасово вільних коштів юридичних та 

фізичних осіб (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація основних меж депозитної політики банків 
Основні ознаки 

допустимих меж 

депозитної політики 

Основні межі 

депозитної 

політики 

Характеристика впливу 

Вплив попиту та 

пропозиції на ринку 

депозитів 

Економічні межі Регулюють відсоткову ставку за депозитами 

Вплив нормативів 

НБУ та інших 

банківських 

обмежень 

Адміністративні 

межі 

Нормативи обов’язкового резервування 

депозитів юридичних і фізичних осіб в 

національній та іноземній валютах: 

6,5 % — для  депозитів на вимогу;  

3,0 % — для строкових депозитів  

Суб’єкти депозитних 

відносин 

Внутрішні та 

зовнішні межі 

Розрізняють: депозити банків, депозити 

бюджетних установ, депозити суб’єктів 

господарювання та депозити фізичних осіб 

Строковість депозитів Часові межі Розрізняють: кошти (депозити) на вимогу та 

строкові депозити  

Місцезнаходження 

банку та клієнтів 

Територіальні 

межі 

Територіальна близькість банку та клієнта, а 

також зручність сервісу (у тому числі 

розгалуженість мережі банкоматів, 

можливість отримання послуги через 

інтернет, обслуговування за пластиковими 

картками тощо 

Обсяги та структура 

депозитів 

Кількісні та якісні 

межі 

Розрізняють: депозити в національній та 

іноземній валюті, а також депозити з 

поповненням, які передбачають збільшення 

суми депозиту в період його зберігання; 

депозити з пролонгацією, які передбачають 

продовження строку депозиту; депозити з 

можливістю дострокового розірвання 

договору, депозити з можливістю отримання 

відсотків щомісяця тощо. 

 

Потребу банків в коштах можна розділити на дві групи: 

1. потреба в гривні для виконання нормативів з ліквідності банку; 

2. необхідність в ліквідності під активне кредитування в роздрібному 

чи корпоративному секторі. 

Банки пропонують клієнтам різні депозитні програми. В окремих банках за 

строковими депозитами з вигідними умовами існує мінімальна сума депозиту. 
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Доходи за депозитом обкладаються прибутковим податком (18 %) та 

військовим збором (1,5 %). На сьогодні крім депозитів клієнти можуть 

інвестувати кошти в облігації внутрішньої державної позики доходи від яких не 

обкладаються податком і гарантований урядом України. Як видно із статистики 

клієнти часто віддають перевагу депозитному вкладу. 

На кінець квітня 2019 р. обсяги гривневих коштів фізичних осіб на вимогу 

зросли на 20,5 % р/р, а от строкових вкладів — лише на 8,5 % р/р. Причина 

різниці в темпах — значні регулярні безготівкові надходження на рахунки 

оплати праці, пенсій та інших доходів, що становлять 45 % від загального обсягу 

припливу коштів домогосподарств. Тому частка поточних рахунків у вкладах 

населення зберігається високою — 37,4 %. Ще третина надходжень на рахунки 

фізичних осіб має готівкову форму [2]. 

Найважливішою задачею, яку вирішує банк є задача ціноутворення. 

Зазвичай, рівень цін на депозити встановлюється під впливом ринку. Крім цього 

рівень процентних ставок в кожному конкретному банку визначається 

поточними індивідуальними пріоритетами і залежить від нагальності потреби в 

тій чи іншій валюті щоб забезпечити забезпечення зростання, експансію на нові 

ринки тощо. Якщо у банку є надлишкова ліквідність або хоче позбутися 

небажаних вкладників він знижає рівень процентних ставок.  

Рівень прибутків за різноманітними видами депозитних рахунків різний. 

За рахунками на вимогу відсотки не сплачуються. На сьогодні відсоткові ставки 

за строковими депозитами в гривнях коливаються від 12 % до 18 % річних. В 

іноземній валюті нижчі: долари — від 1 до 4 %, євро від 0,5 до 2 % річних. 

При аналізі рівня ставок можна виділити такі групи банків: 

- банки з іноземним капіталом — пропонують найнижчі ставки це 

обумовлено тим, що вони можуть отримати дешевші ресурси в материнських 

компаніях. 

- державні банки підкреслюючи свою стабільність теж пропонують 

невисокі процентні ставки 

- приватні банки з українським капіталом — з більшим рівнем ризику 

пропонують вищі ставки.  

Протягом цього року темпи припливу депозитів до банківського сектору 

залишатимуться сталими. Їхнього обсягу вистачатиме для динамічного 

кредитування населення та бізнесу.  

На сьогодні, банки повинні не просто запропонувати вкладникам 

оптимальну проценту ставку за депозитом, широкий асортимент депозитних 

послуг та якісне обслуговування, а й мотивувати клієнтів до вкладення коштів 

створивши максимально сприятливі умови за депозитними вкладами, які будуть 

заохочувати вкладників до розміщення їх заощаджень.  
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У сучасних умовах фінансова стійкість банків — це не лише атрибут 

конкурентоспроможності, але й ключовий компонент стратегічного розвитку 

банківських установ. Сучасна фінансова криза виявила недоліки в існуючих 

системах регулювання фінансової стійкості як на макро-, так і на мікрорівні. В 

умовах подолання кризових явищ виникає необхідність модернізації системи 

регулювання фінансовою стійкістю з метою виявлення потенційних ризиків та 

забезпечення засобами подолання фінансової нестабільності банків, в тому 

числі, із застосуванням сучасних цифрових інструментів. Виникнення та 

розвиток інноваційних цифрових фінансових технологій — FinTech — внесли 

корективи в управління фінансовою стійкістю банків [1]. 

Механізм управління фінансовою стійкістю банків сучасна наукова думка 

трактує як сукупність методів та інструментів управління, що суб’єкти 

управління застосовують і спрямовують на забезпечення фінансової стійкості 

банків. Комплексний механізм управління фінансовою стійкістю банку є 

системою методів управління, інструментів банківського менеджменту та 

відповідних управлінських заходів [2]. До функцій механізму управління 

фінансової стійкості банку слід віднести заходи, за допомогою яких необхідно 

віднайти у межах конкретної фінансово-господарської системи та конкретної 

ситуації оптимальне співвідношення між прибутком та ризиком з метою 

забезпечення фінансової стійкості банків. Не менш важливою складовою 

механізму забезпечення фінансової стійкості окремого банку є корпоративне 

управління. Банки, які дотримуються високих стандартів корпоративного 

управління, як правило, отримують більш широкий доступ до капіталу порівняно 

з корпораціями, керованими неналежним чином, і перевершують останніх у 

довгостроковій перспективі [3]. 

На сьогоднішній день все більшої популярності серед цифрових методів 

антикризового управління та підтримки фінансової стійкості банківської 

установи застосовуються інструменти, що базуються на технологіях штучного 

інтелекту. На сьогоднішній день штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI) 

представляє собою групу технологій, базис яких утворюють експертні системи, 

машинне навчання та обробка природних мов, віртуалізації та роботизованої 

автоматизації, великі дані, управління знаннями. АІ є потужним технологічним 

інструментом, який кардинально дозволяє змінити природу банківської системи, 

покращити систему взаємовідносин на основі довіри та дозволяє клієнтам мати 

більш значущі взаємодії з нами. Впровадження АІ в банківську діяльність 
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найбільш поширене в таких напрямках як автоматизація обслуговування 

клієнтів, трансакційної аналітики, виявлення шахрайства та управління ризиками 

[4].  

Аналіз готових кейсів щодо імплементації АІ у провідних банках США 

показав, що значні інвестиції вкладені в такі стратегічні напрямки як 

автоматизація системи обслуговування клієнтів (віртуальні помічними, чат-боти) 

— 37 %, розумні речі та інфраструктура — 20 %, управління ризиками — 11 %, 

технології обробки природних мов, персоніфікація та автоматизація — 6 % [5]. 

Застосування АІ в напрямку забезпечення необхідного рівня фінансової 

стійкості банківської установи може бути реалізовано в наступних напрямках: 

–  щоденне вивчення дотримання банком і його відділеннями нормативів, що 

встановлені НБУ;  

–  оцінка стану і дотримання графіку та сум відрахувань до обов’язкових 
резервів; 

–  вивчення динаміки трансформації ресурсів, оборотності активів і зміни 
ділової активності банку;  

–  аналіз кредитоспроможності позичальника, формування моделі прийняття 
рішень; 

–  аудит та реєстрація банківської інформації; 
–  аналіз поведінки клієнтів банку; 
–  аналіз структури активів і пасивів балансу з урахуванням чинника часу та 

обсягів за кожною статтею; 

–  визначення закономірностей і тенденцій та виявлення на їх основі шляхів 
підвищення фінансової стійкості. 

Для прикладу, технології АІ показали високу ефективність при вирішенні 

проблеми простроченої заборгованості в роздрібному банківському бізнесі. У 

2017 році її обсяги в США зросли до 3,8 трлн дол. Технології АІ орієнтовані на 

профіль позичальників, дозволяють будувати моделі, які ґрунтуються на 

прогнозі реакції кожного клієнта на конкретні дії в рамках стягнення 

заборгованостей, формувати оптимальні варіанти комунікаційної взаємодії з 

клієнтами, спираючись на статистику даних, базу знань та машинне навчання. 

Упровадження скорингових моделей на основі АІ спрощує доступ до інформації, 

поліпшує якість та прискорює обробку останньої, дозволяє автоматизувати 

процес прийняття рішень та підвищити якість кредитного портфеля [4].  

Технології штучного інтелекту закладають підвалини для подальших 

вдосконалень у банківській діяльності на рівні даних, процесів та 

взаємовідносин з клієнтами та працівниками, які прямо пов’язані із 

формуванням фінансової стійкості як окремого банку, так і національної 

банківської систем. Поряд з підвищенням ефективності, якості обслуговування 

відкриваються можливості більше уваги приділити вирішенню нестандартних 

завдань, що забезпечать створення нової вартості, інтелектуалізувати 

автоматизацію змін бізнес-процесів, виявляти тенденції, базуючись на 

алгоритмах аналізу великих масивів даних. 
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Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що для 

забезпечення ефективної системи управління фінансовою стійкістю банку слід 

створити оптимальну організаційну структуру, яка б органічно охоплювала 

управління ризиками на всіх рівнях ієрархії та етапах банківської діяльності із 

застосуванням цифрових інструментів, зокрема, штучного інтелекту. 

Імплементація таких технологій дозволить банкам підвищити ефективність та 

результативність власної діяльності, не тільки за рахунок скорочення фінансових 

витрат та заощадження часу на прийняття рішень, а також зменшити рівень 

можливих помилок та попередити потенційні ризики. 
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Актуальність теми. У зв’язку із специфікою діяльності банківські 

установи часто використовуються для легалізації (відмивання) коштів, 

отриманих незаконним шляхом. Відмивання грошей, передусім, пов’язано з 

бурхливим розвитком економіки, що зумовлено появою та розвитком нових 

технологій, загальною тенденцією глобалізації економічного процесу. У зв’язку 

із збільшенням рівня використання банками новітніх технологій, збільшився і 

перелік інструментів, якими користуються злочинці для відмивання злочинних 

доходів через банківські установи, які є посередниками у процесі руху грошових 

коштів як всередині країни, так і при міжнародних розрахунках. 
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В Україні через наявний значний рівень корупційних діянь, недостатній 

фінансовий контроль та моніторинг за здійсненням фінансових операцій, 

важливого значення набуває дослідження передумов і інструментів відмивання 

коштів, одержаних злочинним шляхом з метою розробки механізмів їх 

виявлення і організації дієвого фінансового моніторингу. Новітні фінансові 

технології значно вплинули на швидкість обігу коштів, в той самий час 

зробивши банківську систему більш уразливою, в тому числі до відмивання 

грошей.  

Викладення основного матеріалу. Відмивання грошей – перетворення 

доходів, отриманих злочинним шляхом, з метою приховування їх незаконного 

походження і використання в легальній економіці [1]. У міжнародній  практиці 

до таких доходів відносять кошти, отримані від незаконної торгівлі наркотиками, 

зброєю, проституції, викрадення людей, контрабанди, рекету, нелегального 

ігорного бізнесу, торгівлі людьми, комп’ютерне шахрайство. З 2012 року до 

переліку джерел злочинних доходів віднесено і відхилення від сплати податків.  

Безперечно, процес відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом 

пов’язаний із розвитком суспільства та загальною тенденцією глобалізації 

економічного процесу. Серед причин цього розвитку можна виділити такі як:  

 соціальні зміни, які полягають, насамперед, у збільшенні в світі потоків 

міграції;  

 технологічний розвиток: поява нових технологій дозволила злочинцям 

більш оперативно, ефективно та організовано здійснювати свою діяльність;  

– оподаткування доходів, отриманих від поточної діяльності; 
– заборонені законом види економічної діяльності, такі як незаконне 

виробництво та продаж зброї, наркотиків, нелегальний гральний бізнес тощо; 

 збільшення розмаїття предметів злочинів, що пов’язано із розширенням 

асортименту товарів та послуг, що споживаються. Поява таких привабливих 

товарів, як різноманітна побутова техніка, комп’ютерні товари, одяг популярних 

торгових марок, прибуткові товари мистецтва та шоу-бізнесу, не могли не 

привернути увагу злочинців [2]. 

Ризики відмивання коштів через банківську систему зумовлені, зокрема, 

тим, що:  

– економіка України передбачає широке коло використання готівкових 
коштів. Таким чином, злочинці, які отримують свої величезні прибутки 

готівкою, змушені, аби позбутися підозр щодо їх джерел, інтегрувати свої фонди 

в легальну фінансову систему. Саме момент позбавлення від готівкової маси є 

невід’ємною частиною процесу відмивання грошей; 

– слабкий контроль за реєстрацією юридичних осіб та складність процесу 
алгоритму перевірки кінцевих бенефіціарних власників. Часто новоутворені 

юридичні особи мають незначний статутний капітал, декілька працівників, а 

кінцеві бенефіціарні власники є підставними особами;  

– велика частка некомерційних організацій. Частина таких організацій 
може бути фіктивною, також такі організації використовують для проведення 
операцій на територіях, де ведуться військові дії (ЛНР та ДНР);  
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– неконтрольованість деяких ділянок державного кордону, зокрема, тих, 
де ведуться військові дії.  

Вищезазначені ризики сприяють проведенню операцій шахраями та 

терористами щодо виведення коштів через банки, здійснення незаконних дій на 

непідконтрольних територіях. 

Отож, сама ж легалізація злочинних доходів відбувається з метою 

приховування джерел походження доходів, створення видимості законності 

надходження коштів, ухилення від сплати податків тощо. Зокрема, основними 

інструментами, які слугують для відмивання грошей, є:  

− готівкові гроші; 
− цінні папери; 
− фіктивні договори/акти, звітність; 
− нерухоме майно; 
− бюджетні кошти; 
− підставні особи; 
− фіктивні підприємства. 
Також одним із інструментів відмивання коштів в Україні є операції з 

незаконного виведення коштів закордон із здійсненням подальших інвестицій в 

економіку України з офшорних територій. Найпоширенішими шляхами 

здійснення таких операцій є псевдоекспорт, псевдоімпорт, експорт або імпорт. 

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, з кожним 

роком схеми відмивання коштів стають все складнішими та розгалуженішими. 

До схем залучається велика кількість учасників, фінансових установ з різних 

регіонів країни. Поширеним явищем є участь у відмиванні коштів нерезидентів, 

в тому числі іноземних компаній та банків. Зокрема, до переліку додались такі 

інструменти, як: 

− використання міжнародних платіжних систем;  
− проведення ланцюгових фінансових потоків через декілька банківських 

рахунків за допомогою дистанційного доступу; 

− електронні кошти та криптовалюти [3]. 
Часто після отримання прихованих доходів вживаються заходи щодо їх 

виведення з офіційного фінансово-господарського обігу, що дозволяє «розірвати 

ланцюг» задокументованого руху активів. Одним з найбільш зручних способів 

для цього є переведення коштів у готівкову форму. В більшості випадків банки 

виступають учасниками процесу конвертації. Тому необхідний жорсткий 

контроль з боку банків за виконанням операцій з готівкою. 

Одним із найпростіших способів уведення коштів до офіційного 

фінансово-господарського обігу є розміщення їх на банківських рахунках. 

Фізична особа відкриває депозитні або інші рахунки в банківській установі, на 

які вноситься готівка, отримана незаконним шляхом, у тому числі на користь 

третіх осіб. Значна кількість заходів з протидії відмиванню злочинних доходів 

спрямована на протидію саме цьому способу розміщення брудних коштів. 

Таким чином, з метою зменшення випадків використання банківської 

системи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, банки 
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зобов’язані проводити ідентифікацію осіб, що здійснюють підозрілі фінансові 

операції, забезпечувати виявлення та реєстрацію таких операцій, а також 

оперативно подавати інформацію про них спеціально уповноваженому органу та 

розробляти сценарії таких дій. 

Важливим також є ефективне впровадження сучасного програмного 

забезпечення та інформаційних технологій з метою своєчасного виявлення осіб, 

якій здійснюють операції з легалізації та відмивання коштів. Зазвичай програмне 

забезпечення коштує дорого, тому поки що не всі банки мають таку можливість, 

що висуває потребу удосконалення системи організації  ефективного 

фінансового моніторингу. 
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В умовах жорсткої конкуренції та високої ризиковості ринкового 

середовища, фінансова стійкість банків в першу чергу залежить від 

раціонального розміщення ресурсів, що прямопропорційно впливає на 

прибутковість. Під впливом зовнішніх факторів та сучасних тенденцій розвитку 

ринку фінансових послуг розпочато трансформацію фінансової системи, що 

пов’язана, у більшій мірі, із її цифровізацією [1]. Одним із напрямків, який 

потребує суттєвого вдосконалення є управління портфелем активів банку. 

Необхідність вдосконалення системи управління активами, швидко оволодівати 

новими знаннями, працювати з великими обсягами даних, знаходити нові 

неординарні рішення в динамічній ринковій ситуації – лише такий підхід до 

управління забезпечує виграш у конкретному середовищі та нормальні умови 
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розвитку фінансових установ. Проте, його реалізація неможлива без 

застосування цифрових технологій та ІТ-рішень. 

Сучасна банківська практика трактує управління активами та пасивами як 

інтегрований підхід до управління фінансовими потоками банку, за якого 

активи, зобов’язання та капітал розглядаються у нерозривній єдності та 

спрямовуються на досягнення стратегічної мети банківської діяльності. 

Перевагою стратегії управління активами є відносна простота застосування, 

оскільки рішення приймаються лише щодо розміщення активів. Проте, 

недоліком такого підходу є неможливість максимізувати прибуток. Існує 

необхідність розміщення значної кількості банківських активів у високоліквідній 

формі для підтримання достатнього рівня дохідності [2].  

Стратегія управління портфелем активів включає такі напрямки [3]: 

1) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища; 

2) аналіз конкретного середовища; 

3) розробку стратегічних цілей, прогнозних показників, політики окремих 

аспектів діяльності; 

4) формування системи організаційно-економічних дій щодо забезпечення 

ліквідності та рентабельності. 

Реалізація вище згаданих напрямків потребує з боку банку значних витрат, 

пов’язаних, в першу чергу, із залученням додаткового персоналу для виконання 

як творчої управлінської, так і «рутинної», повторюваної роботи. Не виключено 

«людський фактор» помилки, який може суттєво змінити кінцевий результат.  

На сьогоднішній день все більш поширеними інструментами автоматизації 

бізнес-процесів, в тому числі в банківських установах, є використання систем 

RPA (Robotics Process Automation). Такі системи представляють собою додатки 

— програмних роботів, які виконують повторювані дії з використанням 

існуючого програмного забезпечення. В рамках технології один додаток (робот) 

взаємодіє з іншим додатком через наявний інтерфейс реального користувача. 

Тобто, одна програма взаємодіє з іншою, імітуючи дії реальної людини в рамках 

одної ІТ-інфраструктури. 

До ключових переваг застосування RPA можна віднести [4]: 

– при імплементації програмних роботів (ботів) залишається незмінним ІТ-

ландшафт автоматизованого ПО, немає необхідності втручатися в структуру 

останньої. Додаток-бот «накладається» поверх такого програмного забезпечення; 

– за рахунок незмінності ПО, впровадження відбувається в короткі терміни 

та з високою окупністю; 

– програма-робот впроваджується поступово, процес за процесом, що 

дозволяє прорахувати та адаптувати бота до специфіки системи. 

Застосування роботів суттєво знижує витрати на залучення додаткового 

персоналу (один робот здатен виконувати функції декількох працівників в 

рамках одного процесу), зменшують кількість можливих помилок та ефектів 

«людського фактору», здатні виконувати роботу в набагато більший об’єм часу 

(24/7), легкість контролю результатів роботи бота. Автоматизація за допомогою 
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RPA можлива як повноцінна (створення окремого віртуального робочого місця), 

так і часткова (взаємопов’язана робота реального працівника та бота). 

Згідно з результатами аналізу компанії EY, автоматизація бізнес-процесів в 

сфері фінансів, обліку дозволяє скоротити витрати часу на обробку даних, 

формування документообігу тощо до 60 %, а також зменшити витрати по виплаті 

заробітної плати до 80 % [5]. Водночас, масове застосування роботів, в тому 

числі, в сфері банківництва суттєво впливає на рівень безробіття, розмір 

заробітної плати та потребує від банків додаткових витрат на перекваліфікацію 

своїх працівників, а також залучення додаткових спеціалістів для 

обслуговування таких RPA-систем.  

У рамках системи управління активами банку, програмні роботи здатні 

виконувати наступні завдання: 

– оцінка фінансового стану портфелю активів банку (достатність капіталу, 

прийнятну якість активів, обсяг неповернутих кредитів, достатність резервів на 

випадок втрат); 

– аналіз рівня рентабельності та ліквідності банківських продуктів та 

пошук шляхів підвищення даних показників; 

– оцінка платоспроможності позичальників та прогнозування можливих 

втрат за розміщеними активами; 

– оцінка відгуків клієнтів щодо якості банківського обслуговування; 

– визначення необхідності реструктуризації активів та очікуваного 

фінансового результату; 

– аналіз зовнішніх даних, пов’язаних із політикою ціноутворення на 

банківські продукти тощо; дослідження стану ринку та прорахунок ризиків. 

Погоджуємося із думкою практиків, що реальних працівників доцільно 

використовувати для більш творчої роботи, пов’язаної з обробкою результатів 

роботи програмного бота, а також прийняттям відповідних управлінських 

рішень. Використовуючи такий інструмент управління, банк має стати 

відкритою, прозорою для суспільства системою, яка всі свої зусилля спрямовує 

на підвищення добробуту громадян. 

Отже, удосконалення системи управління активами банку потребує її 

розгляду з точки зору процесного підходу, аналізу найбільш повторюваних дій 

та їх автоматизації за допомогою таких цифрових інструментів як RPA. 

Впровадження програмних роботів дозволить суттєво підвищити якість 

управління, знизити витратну частину та приймати більш точні та досконалі 

менеджерські рішення стосовно розміщення активів банку. 
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Економіка України вже майже як 30 років перейшла на ринковий курс 

замість планового. Це, насамперед, відкрило значні можливості у банківському 

секторі, у якому почали стрімко створюватись банки. Особливо увагу заслуговує 

поява в Україні даних установ за національною приналежністю (національні та 

іноземні), про що взагалі неможливо було ще уявити наприкінці 1980-з років, 

коли було кілька державних. 

Як відомо, основним джерелом доходу банків є кредити як фізичним, так і 

юридичним особам. Відповідно у таких операціях зацікавлені обидві сторони: як 

сам банк, так і позичальник, наприклад, громадянин України, ФОП або 

підприємство. Банк отримує відсотки та комісії за надання кредитів, а його 

отримувачі можливість отримати бажаний товар/послугу або поповнення в 

основний/оборотний капітал. Проходить час і банк отримує тіло за кредитом та 

відсотки, задовольнивши потреби своїх клієнтів. У такій ситуації всі 

залишаються задоволеними. І при цьому банк та клієнт сплачують податки до 

держави, що також позитивно впливає на економіку країни. 

Деякі банки в Україні почали активно розвивати напрям кредитів для 

мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Варто виокремити програму 

«Будуй своє» від Ощадбанку, яка спрямована для підприємців та тих, хто тільки 

бажає ними стати. У рамках даної програми учасники можуть безкоштовно 

отримувати доступ до начальних курсів та статей, а також можливість отримати 

кредит від банку на свій бізнес. 

За таких умов банківське кредитування можна дійсно розглядати як 

каталізатор економіки, коли банки фінансово допомагають своїм клієнтам, і всі 

три сторони у виграші: банк, клієнт, держава. Необхідно також зазначити, що 

вигоду може отримати навіть пересічна особа — робоче місце від розширення 

підприємства, яке стало можливим після отримання кредиту від банку. 

Однак є така сторона кредиту, яка вводить в оману потенційних 

позичальників — реклама банку, у якій вказуються низькі процентні ставки, які 

хоч і виглядають привабливо, але насправді вони вищі, про що клієнт може 

дізнатись вже під час спілкування з менеджером. І як показує практика, клієнти 

http://www.management.com.ua/notes/robotic-process-automation.html
http://www.management.com.ua/notes/robotic-process-automation.html
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(фізичні особи) після отримання кредиту можуть і не сказати зі 100% 

впевненістю, за якою процентною ставкою вони отримали кредит. 

Така невтішна тенденція підкріплюється тим фактом, що у 2019 році 

Україна посіла останнє місце в рейтингу фінансової грамотності серед країн 

Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Про це йдеться в 

дослідженні Індексу фінансової грамотності ОЕСР, проведеному Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Національним банком 

України. Опитування проводилось у всіх областях України серед громадян 

різного рівня добробуту віком від 18 до 79 років. За результатами дослідження, 

найнижчий бал із фінансової грамотності у громадян нашої країни у віковій 

групі від 18 до 24 років, найвищий — у групі від 25 до 34 років [4]. 

Згідно з дослідженням компанії InMind, проведеного на замовлення Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Агентства США з міжнародного 

розвитку USAID, 53 % українців у 2017 році висловили недовіру до банків, у той 

час як у 2015 році цей показник становив 19 % [4]. 

Дана ситуація потребує невідкладних заходів, ініціатором яких має 

виступати держава/ Наразі є одна значна позитивна зміна у сфері банківського 

кредитування — НБУ взяв курс на захист прав споживачів фінансових послуг. За 

відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» (до цього — 

законопроект № 1085-1) у першому читані та в цілому проголосували 309 

народних депутатів. Одна з головних новацій закону — обов’язкове розкриття 

інформації про реальну вартість фінансових продуктів та послуг. Даний закон 

сприятиме початку міжбанківській конкуренції реальними, а не рекламними 

ставками [5]. 

Як було вищезазначено, в Україні присутній високий рівень недовіри 

українців до банків, який різко зріс за 2 роки протягом 2015-2017 рр. Одна з 

причин криється у так званому «банкопаді», який можна було спостерігати з 

2014 року (180 банків), коли за 5,5 років станом на 01.09.2019 на ринку 

залишилось 76 банківських установ, тобто кожен 3 з 5 банків припинили свою 

діяльність [2]. Динаміку змін відображено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількість комерційних банків в Україні з 2009 по 2019 рр. 

Дата 
Кількість діючих 

банків 

З них з іноземним 

капіталом 

У т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

на 1.01.2009 184 53 17 

на 1.01.2010 182 51 18 

на 1.01.2011 176 55 20 

на 1.01.2012 176 53 22 

на 1.01.2013 176 53 22 

на 1.01.2014 180 49 19 

на 1.01.2015 163 51 19 
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продовження табл. 1 

Дата 
Кількість діючих 

банків 

З них з іноземним 

капіталом 

У т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

на 1.01.2016 117 41 17 

на 1.01.2017 96 38 17 

на 1.01.2018 82 38 18 

на 1.01.2019 77 37 23 

на 1.09.2019 76 36 24 

Джерело: [2] 

 

Банки виходили з ринку з різних причин, серед яких можна виокремити 

такі як надання кредитів пов’язаним особам, використання банку як «пилососу» 

грошей, невиконання нормативів НБУ. Наразі у рамках нашої тематики нас 

цікавить саме перша причина. 

Як відомо, восени 2016 року Приватбанк почав активно видавати кредити 

пов’язаним особам, що спричинило критичну ситуацію у діяльності банку — 

діра у капіталі у розмірі 150 млрд грн. Так як Україна не могла допустити 

зникнення такого системно важливого банку з ринку, Кабінет Міністрів України 

прийняв рішення 18.12.2016 про націоналізацію Приватбанку. Для підтримки 

даного банку держава протягом року виділила до 155,4 млрд грн. [3], що матиме 

наслідки у майбутньому для економіки України, оскільки це фінансове вливання 

збільшує загальний державний борг України. Також варто зазначити, що 

ситуація з Приватбанком наприкінці 2016 року поставила під загрозу один з 

напрямів державної політики національної безпеки України — забезпечення 

умов для сталого економічного зростання [0]. 

За такої ситуації банківське кредитування можна розглядати як 

фреджилізатор, яке здатне за короткий час дестабілізувати всю банківську 

систему країни та поставити її на межі з повним крахом без належного контролю 

та нагляду з боку державних органів. 

Отже, банківське кредитування може мати дві протилежні сторони, одна з 

яких сприяє зростанню економіки (каталізатор), а інша ставить у крихке 

становище )фреджилізатор). І відповідно надзвичайно важливим завданням 

держави є забезпечення функціонування кращої сторони банківського 

кредитування для забезпечення загального добробуту для всіх учасників ринку. 
Список використаної літератури 

1. Baranovskyi O. Place and Role of financial Security in the Economic Security System 

/ O. Baranovskyi, Т. Girchenko, O.  Serdiukova // Knowledge-Economy Society: Business, 

Finance and Technology as Protection and Support for Society. — 2018. — № 1. — P. 83–90. 

2. Кількість банків в Україні (2008-2019) [Електронний ресурс] Мінфін:. — Режим доступу: 

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

3. Офіційно: Приватбанк докапіталізували ще на 16 мільярдів [Електронний ресурс] 

// Українська правда. — Режим доступу: 

https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/26/7166823/ 

4. Україна посіла останнє місце у рейтингу фінансової грамотності громадян. УНІАН 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/26/7166823/


Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

222 

 

https://www.unian.ua/economics/finance/10575999-ukrajina-posila-ostannye-misce-u-reytingu-

finansovoji-gramotnosti-gromadyan.html. 

5. Україна стала 120-ю державою у світі, де права споживачів фінансових послуг захищені 

законом [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/news/all/ukrayina-stala-120-yu-derjavoyu-u-sviti-de-prava-spojivachiv-

finansovih-poslug-zahischeni-zakonom. 

 

 

УДК 336.71 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Калиакпарова Г., PhD, доцент 

Гриднева Е., к.э.н, професор 

Академии «Кайнар», Республика Казахстан 

 

В основе деятельности каждого банка лежат: увеличение прибыли, 

расширение своих возможностей на рынке, снижение банковских рисков, 

привлечение большего количества клиентов, а также при повышении 

операционных и инвестиционных затрат, увеличение их эффективности. С этой 

целью развитие банковской системы и расширение ее услуг требует внедрения 

все новых и новых изменений в сферу предоставляемых инновационных 

продуктов. При этом очень сложно создать или внедрить новый продукт 

вследствие модернизации или заимствования уже имеющихся инноваций, так 

как практически невозможно запатентовать банковские инновации, они, как 

правило, заимствуются банками друг у друга в процессе внедрения. 

Следовательно, говоря о банковских инновациях, речь в большей степени идет о 

создании совместных проектов, о создании новых брендов.   

Другими словами, процесс внедрения инновационных технологий является 

весьма неординарным и сложным, при этом с каждым днем растущие интересы 

клиентов требуют постоянных изменений, связанных с надежностью и 

конкурентоспособностью их банка.  

Анализ инновационных банковских процессов показывает, что с развитием 

научно-технического прогресса существует большое множество различных 

вариантов развития инновационных продуктов, в основе лежит многоканальное 

обслуживание клиентов с помощью действующих филиалов, а также через 

Интернет.  

Образ жизни клиентов — предприятий и населения требует более 

оперативного продвижения банковских услуг. При этом, клиенты часто не хотят 

ходить в банк, а решают эти проблемы через мобильные приложения и интернет. 

Интернет-банкинг позволяет узнать состояние банковских счетов, пополнить их 

или произвести платежи, перевести денежные средства как в личном кабинете, 

так и на счета других клиентов банка, получить кредит и т. д. Клиенты ценят 

доступ к предоставляемым услугам в любое время и в любом месте. 
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Интернет-банкинг быстро получил свое широкое распространение. При 

этом не дремлют хакеры. Задача банков защитить счета клиентов, не потеряв при 

этом их доверие.  

Таким образом, одной из перспектив развития банковских инноваций 

является ИТ- обеспечение. От него зависит развитие новых дистанционных 

услуг в банковском секторе, их безопасность и привлечение клиентов.  

К такой дистанционной услуге можно отнести биометрическую 

идентификацию клиента. К примеру, уже с января 2013 года в Польше, во всех 

отделениях банка ВРН введен в действие метод подтверждения личности на 

основе биометрической технологии Finger Vein [1].  

Инновационные технологии Finger Vein применяют для оказания услуг 

людям с ограниченными возможностями, так, например, незрячие с помощью 

наушников могут пользоваться услугами банкоматов, или оказание помощи с 

помощью специальных устройств инвалидам-колясочникам, возможно это 

оказание услуг через интернет на дому.    

Также биометрическую услугу можно применять для заключения 

договоров в удаленном режиме.  

Другой процессной инновацией в банковском секторе можно считать 

цифровизацию, которая должна привести к сокращению затрат и ускорению 

прохождения банковских операций. Так, например, процессы внедрения 

цифровизации могут быть использованы для анализа больших данных при 

создании моделей прогнозирования кредитных рисков через эффективное 

распределение ресурсов и анализа клиентских потоков. Предполагается, что на 

10-15 процентов за счет цифровизации можно сократить банковские расходы, 

например, за счет точной оценки клиента при выдаче кредита. 

Другой банковской инновацией на современном этапе является внедрение 

экосистемы. Положительным примером экосистемы являются Google, Facebook.  

Для финансовой экосистемы при переходе от классического развития 

банковской системы является усиленное внимание к запросам потребителей 

банковских услуг. Суть экосистемы в создании единой технологической 

платформы, в построении партнерских отношений с другими компаниями, так 

чтобы владелец экосистемы мог обслуживать клиента по принципу «одного 

окна», формируя доступ ко всем предложениям клиента, при этом получая не 

только риски, но и право на долю доходов партнеров. 

Новым продуктом в банковской сфере становится применение блокчейна. 

Считается, что блокчейн при обмене данными, деньгами или информацией 

обеспечивает высокий уровень безопасности. К таким продуктам блокчейна 

сейчас относят торговое финансирование (блокчейн хранит все записи умных 

активов в цифровом виде и обновляет их в режиме реального времени), смарт-

контракты (используются для финансовых транзакций, увеличивая скорость и 

упрощая сложные процессы), финансовая торговля (экспортеры, импортеры и 

банки могут делиться и просматривать все выполненные действия в одной 

общей распределенной книге) и т. д. [2].  
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Надо признать, что средним и мелким банкам сложно внедрять 

самостоятельно инновационные продукты. Возможно необходимо применение 

аутсорсинга инноваций, умение взаимодействовать с технологическими 

компаниями с целью совместной разработки и внедрения инновационных 

решений, другие варианты разработки и внедрения инновационных продуктов.  

Исходя из вышеизложенного, для внедрения инновационных продуктов 

необходимы новые идеи, связанные с развитием научно-технического процесса, 

при этом весьма удобные для клиента и развития рынка. Интегрирование 

банковских услуг с социальными сетями и услуги с использованием 

геолокационных данных, а также создание виртуальных отделений позволят 

казахстанским банкам усовершенствовать текущую работу по предоставлению 

банковских продуктов и услуг, тем самым идти в ногу со времени, 

минимизировать усилия в борьбе за клиента и максимизировать прибыль. 

Мы рассмотрели только малую толику тех банковских инновационных 

продуктов, которые нам известны, сколько еще будет внедрено. По всему миру 

создаются исследовательские центры и лаборатории по внедрению 

инновационных продуктов и услуг. Но, хотелось бы отметить, что успех от 

внедрения инноваций в банковском секторе в основном зависит от клиента, от 

того на сколько удобна и нужна данная инновация ему. 

Внедряя различные инновационные программы банкам нужно понимать 

нужды клиентов, необходимо социализировать банковские продукты, оказывая 

помощь и поддержку как малообеспеченным слоям населения, инвалидам, так и 

матерям-героиням. 
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У процесі управління безпекою на ринку похідних фінансових 

інструментів (ПФІ) варто окреслити індикативні показники, які дозволяють 

оцінювати зони безпеки. Один з них — це рівень безпеки використання похідних 

фінансових інструментів, який можна вимірювати низкою показників (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Індикативні показники оцінки безпеки ринку ПФІ 
№ 

з/п 
Формули Показники ринкових змін 

1. Delta =  
ΔV — зміна вартості ПФІ; 

ΔS — зміна вартості базисного активу. 

2. 
 

Duration — величина чутливості вартості; 

Delta — від’ємне значення зміни ціни фінансового 

інструменту; 

r — зміна процентної ставки; 

V — величина фінансового інструменту. 

3. 
 

ΔDelta — незмінно мала зміна ціни вартості базисного 

активу; ΔS — ступінь зміни базисного фактору. 

4. 
 

ΔV — зміна базисного чинника; 

Δσ — зміна волатильності базового цінового чинника. 

5. Theta =  
ΔV — зміна базисного чинника; 

Δt — вимір часового проміжку, протягом якого 

відбувається зміна величини базисного активу. 

6. ρ=  
ΔV — зміна базисного чинника; 

Δr — зміна процентної ставки. 

7. 
Lambda =  

 

ΔV — це зміна базисного чинника; 

Δd — зміна величини дивідендів для опціонів на акції або 

рівня валютної процентної ставки у випадку з валютними 

похідними (свопами) 

8. Speed =  
ΔGamma — зміна показника delta в певний період часу; 

ΔS — ступінь зміни базисного чинника. 

9. Color =  
ΔGamma-зміна дельти за певний проміжок часу; 

Δt — змінюється проміжок часу, в рамках якого 

проводилися вимірювання. 

10. Vomma =  
ΔVega — зміна ризику похідних фінансових інструментів; 

Δσ — зміна волатильності базового цінового фактору. 

11. Vonna =  
ΔVega — зміна ризику похідних фінансових інструментів; 

Δσ — зміна волатильності базового цінового фактору. 

Джерело: узагальнено автором на основі [3] 

 

У зв’язку з цим варто розглянути більш детально ключові індикативні 

показники безпеки похідних фінансових інструментів, їх економічний сенс і 

значення як для ринку похідних.  

Отже, для формулювання рівня безпеки на ринку ПФІ одним із показників 

оцінки є дельта (Δ, delta). Відтак дельта дозволяє оцінити величину зміни 

вартості похідного фінансового інструменту V при неістотній або малій зміні 

базисної цінової зміни базисного цінового фактору S. За умови оцінки базисного 

активу — ставки відсотку або ціни базисного активу, величина зміни вартості 

фінансового інструменту V може бути обчислена за допомогою формули №1.  

Як і ціна базисного пункту, так і дюрація, в тому числі дельта, 

відображатимуть однаковий ступінь небезпеки, тобто чутливість вартості 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

226 

 

інструмента V до зміни величини інструменту V, а також до зміни процентної 

ставки r. Більш наочно цей процес ми можемо формалізувати (формула №2).   

У той же час можна застосувати показники дещо іншого характеру. 

Наприклад, показник гамма (Г, gamma), який характеризує зміну дельти при 

зміні базисного цінового фактору (формула №3).  

Не менш важливим показником ринку фінансових похідних є показник, 

який дозволяє виміряти також і волатильність фінансового інструменту. Йдеться 

про показник вега. Вега (vega) — це ще один показник ризику похідних 

фінансових інструментів, який вимірює зміна вартості інструмента при зміні 

волатильності базового цінового фактору (формула №4).  

Наступна сукупність індикативних показників безпеки ринку похідних 

фінансових інструментів може бути об’єднана показниками ступеня зміни 

значення базового активу. 

Першим таким індикативним показником є тета (θ, theta). Індикатор 

характеризує вартість фінансового інструменту при зміні терміну, що 

залишається до його виконання (формула № 5).  

Наступним важливим показником для дослідження ринку фінансових 

похідних є значення ро. Так, показник ро (ρ, rho) дуже часто використовується 

для позначення зміни вартості процентних опціонів при зміні процентної ставки 

(формула № 6).   

Процес зміни базисної ціни базисного активу, який в контексті безпеки 

оцінки ПФІ, грає роль вартості процентних опціонів, представляється вельми 

складним і суперечливим. Подібний процес не завжди має залежність лише від 

зміни процентної ставки. У випадку зміни даних вартості опціонів при зміні 

величини дивідендів ми можемо застосувати інший показник. Так, для 

вимірювання ризику необхідно достеменно знати, яке значення буде 

відображати зміна вартості опціонів при зміні дивідендів (формула №7).   

Іншим, не менш важливим показником зміни стану ринку фінансових 

похідних представляється значення зміни швидкості ціни базисного активу. 

даний показник носить назву «швидкість» (speed) і в деяких джерелах 

позначається грецькою буквою омега (ω, omega). Формула для розрахунку 

швидкості №8.  

Варто зазначити, якщо дельта — це перша похідна функція вартості 

інструмента за базисним цінового фактору.  

На заключному етапі розглянемо низку показників, які характеризують 

ступінь зміни більш складних складових величин по відношенню до ринкових 

змінних. 

Першим з таких показників є колір (color). Показник показує зміну гами в 

міру зміни часу до виконання контракту: Розраховується color за такою 

формулою № 9. 

Наступним показником, який може характеризувати стан на ринку, є 

показник вомма (vomma). Величина відображає чутливість значення змінної вега 

до зміни передбачуваної волатильності опціону. Вомма розраховується за такою 

формулою №10. Ще одним значущим показником в структурі індикаторів ринку 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

227 

 

похідних фінансових інструментів є показник Вонна (vonna), який 

розраховується за формулою №11. Варто зазначити, обидвома показниками 

послуговуються при операціях з «екзотичними» фінансовими похідними. 

Отже, на сьогоднішній день ми можемо констатувати декілька фактів. На 

ринку фінансових похідних існує істотна кількість індикаторів щодо значень, які 

або дублюють один одного, або не відображають необхідної повноти інформації, 

яку потребує ринок.  

Як наслідок, на ринку ПФІ виникають невиправдані ризики, які досить 

часто обумовлюють неринкові фактори, а некоректне застосування методів 

оцінки. Для ринку фінансових похідних проблема виміру безпеки, а відтак 

напрацювання індикативних показників, є особливо гострою в контексті 

гнучкості та адекватності тих чи інших формулювань у відповідності до 

сучасних вимог ринку. 
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Кредитування фізичних осіб дає змогу задовольняти поточні потреби 

населення та потреби в товарах довгострокового вжитку. «Бум» кредитування 

фізичних осіб прийшовся на 2008–2009 роки, коли кредит міг отримати кожен 

бажаючий без підтвердження джерел доходів. У 2018 р. банківські кредити 

фізичним особам становили лише 17,59 % кредитного портфеля вітчизняних 

банків (рис. 1) або 5,7 % ВВП, що майже втричі нижче, ніж до кризи 2008 року 

та 2014–2015 років. Боргове навантаження на фізичних осіб залишається 

низьким і становить лише 9,1 % наявного річного доходу [1]. Однак, у 2018 році 

кредитування населення зберігало високі темпи приросту — 34,1 % за рік. 

Стрімкий розвиток споживчого кредитування є природним у період відновлення 

економіки після кризи. 
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Рис. 1. Структура кредитного портфеля банківського сектору  

у 2001–2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними [2] 

 

У 2018 р. серед банківських кредитів, наданих фізичним особам, за 

цільовим спрямуванням найбільшу частку займали споживчі кредити — 75,4 %, 

потім кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості — 

22,1 %, інші кредити — 2,5 %. При цьому, із загальної суми іпотечні кредити 

становили 21 %. Споживче кредитування є більш привабливим для банків, адже 

не вимагає довгострокових ресурсів та залишається найприбутковішим 

сегментом для банків. Середня процентна ставка за новими кредитами, наданими 

фізичним особам у 2018 р. становила 30,4 %.  

Банки для споживчого кредитування застосовують три основні форми 

видачі кредитів: кредитні картки, кредити готівкою та кредити на придбання 

товарів. Мета отримання кредиту прямо фіксується лише у випадку одержання 

кредиту на придбання товарів, в інших випадках її неможливо відстежити.  

Розвиток кредитування фізичних осіб для банків створює можливість 

високих заробітків, проте водночас супроводжується низкою ризиків:  

 населення з низькими доходами більш активно позичає — його боргове 

навантаження стрімко зростає;  

 в умовах високої конкуренції банки знижують вимоги до позичальників, 
щоб зберегти динаміку їх припливу, тож профіль усередненого клієнта 

погіршується;  

 банки інколи недооцінюють кредитні ризики (PD і EL) як за базовим, так 
і за негативним сценарієм;  

 споживче кредитування стимулює попит на імпорт, що створює 
додаткові ризики для платіжного балансу.  

Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що 

одна із сторін операції з фінансовим інструментом спричинить фінансові збитки 

другій стороні внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний 

ризик відображає перспективи зміни рівня непрацюючих кредитів у портфелях 

банків та необхідність додаткового формування резервів під такі кредити. Частка 
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непрацюючих кредитів у 2018 р. становила 46,04 % (23,83 % за кредитами в 

національній валюті та 96,46 % за кредитами в іноземній валюті). 

Управління ризиком кредитування фізичних осіб здійснюється на підставі: 

регулярного аналізу спроможності позичальників та потенційних позичальників 

виконувати свої зобов’язання з погашення кредитів та сплати процентів; 

регулярного аналізу якості кредитного портфелю з метою моніторингу рівня 

кредитного ризику; шляхом зміни, за необхідності, лімітів кредитування; 

шляхом одержання застави, її перевірки та переоцінки з встановленою 

періодичністю; використовуючи інші інструменти зниження ризику. 

Аналіз спроможності позичальників та потенційних позичальників 

виконувати свої зобов’язання з погашення кредитів та сплати процентів 

проводиться під час видачі кредиту. Основна ознака ризику — порушення 

дисципліни користування кредитними коштами в минулому. Банк отримує цю 

інформацію із власних джерел або з бюро кредитних історій. В оцінках також 

використовуються анкетні дані із заявок, зокрема персональна інформація про 

місце роботи, сімейний стан, кількість дітей тощо. Банк враховує для 

оцінювання минулі витрати боржника, наявність закордонного паспорта, поїздки 

за кордон. Швидше опрацювання кредитної заявки надає банкові перевагу, тому 

вони намагаються запитувати якомога менше інформації. Банк регулярно оцінює 

ризики дефолту боржників з урахуванням актуальних даних. Застосування 

скорингових систем дає змогу уникати шахраїв, підвищує ефективність роботи з 

клієнтами з ознаками погіршення платіжної дисципліни на ранніх стадіях.  

Видавши кредит, банки зобов’язані консервативно оцінити очікувані 

втрати від реалізації кредитного ризику. Під них формуються резерви, сума яких 

оцінюється прямо як частка від портфеля (expected loss, EL) або ж як добуток 

двох параметрів: імовірності дефолту (PD) і втрат у разі дефолту (LGD). 

Оцінюючи EL та PD, банки враховують фазу циклу, в якій перебуває економіка. 

Тому оцінка втрат від реалізації кредитного ризику мінлива та залежить від 

макроекономічних очікувань банку. Для розрахунку EL, PD, LGD за різних 

макроекономічних умов банки застосовують моделі чи простіші статистичні 

методи. Середня ймовірність дефолту (PD) для споживчих кредитів на горизонті 

12 місяців становить 3,8 %, LGD — 74,3 %. Відтак резерви під кредитний ризик 

формуються в середньому на рівні 2,5 % портфеля. У більшості банків оцінки 

очікуваних втрат відповідають їхнім стандартам відбору клієнтів та 

макроекономічним умовам сьогодення [3]. 

Інформаційні системи банку дозволяють проводити своєчасний та 

регулярний моніторинг ризику за кожним кредитом. Для цього регулярно 

аналізується і переглядається фінансовий стан позичальника, його положення на 

ринку та оцінка адекватності забезпечення кредиту. Аналіз ґрунтується на даних 

про надходження коштів на рахунок клієнта, останній фінансовій звітності та 

іншій інформації позичальника. Банк здійснює регулярний моніторинг поточної 

ринкової вартості застави з метою оцінки її достатності для забезпечення 

конкретного кредиту. Оцінку застави проводять незалежні компанії — суб’єкти 

оціночної діяльності, акредитовані в банку або кваліфіковані внутрішні 
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оцінювачі. Регулярність таких оцінок залежить від виду застави. Банк веде облік 

кредитних історій клієнтів, що дозволяє контролювати рівень кредитного ризику 

шляхом роботи з позичальниками із позитивною кредитною історією. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що більшість кредитів, 

наданих фізичним особам – це споживчі кредити. Така структура властива не 

тільки Україні. У країнах із подібним рівнем розвитку фінансового сектору 

також переважають незабезпечені короткострокові споживчі кредити із 

високими процентними ставками. Це пов’язано з тим, що банківське 

кредитування фізичних осіб є високодохідним та ризиковим видом діяльності. 

Ризики підвищуються через девальвацію національної валюти, розвиток 

інфляційних процесів, зменшення реальної заробітної плати, низьку 

платоспроможність населення, високі процентні ставки за кредитами. При цьому 

конкуренція серед банків у споживчому кредитуванні зростає, що призводить до 

зниження вимог до позичальників. Підвищені ризики потребують запровадження 

якісної системи управління ризиками кредитування фізичних осіб в вітчизняних 

банках. 
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За даними опублікованого дослідження Світового фінансового 

співтовариства Global Financial Integrity (GFI), за десятиріччя з 2000 до 2008 роки 

з України нелегальним шляхом виведено 82 млрд дол. США. При цьому, 

найбільший відтік коштів за цей проміжок часу спостерігався у 2006-2007 роках 

— по 18 млрд дол. США за кожен рік [3]. На початку 2019 GFI оприлюднила 

доповідь, яка охоплює період до 2015 року і розширює методологію аналізу 

незаконного виводу капіталу [4]. У доповіді 2019 року, у тому числі йдеться про 

те, що незаконні фінансові потоки можуть бути реалізовані через торгові 

операції з будь-якими країнами, не тільки з розвинутими. Крім того, проблему 

відпливу капіталу GTI вважає для України актуальною, а основним заходом 
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боротьби з незаконними фінансовими потоками визначено розкриття інформації 

про власників юридичних осіб.  

Точну оцінку витоку капіталів з України, зрозуміло, назвати дуже важко 

тому, що відплив коштів відбувається в різних формах і за різними схемами, які 

не враховує офіційна статистика (неповернення експортної виручки, 

неотриманий імпорт на основі попередньої оплати; завищення у разі експорту та 

заниження у разі імпорту цін контрактів; завищення штрафних санкцій, які 

українська фірма має платити у випадку невиконання контракту; видача 

фіктивних кредитів та авансів і т. п.). 

Однак, можемо констатувати, що актуальний стан витоку капіталу точно 

не виглядає обнадійливим. Так, протягом останніх років на торгівельному ринку 

спостерігається збільшення обсягів виводу капіталів поза межі України. Так, за 

станом на початок 2014 року заборгованість нерезидентів за експортними 

контрактами складала 645 млн доларів США, на початок 2017 року сума 

заборгованості зросла до 3,5 млрд доларів США, а на початку 2018 року ця сума 

досягла 4 млрд доларів США [6]. Зазначене може свідчити про використання 

експортних контрактів для незаконного (прихованого) виводу капіталу з України 

з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що в свою чергу негативно 

впливає на економічну та фінансову безпеку держави. Зрозуміло, що наявність 

простроченої дебіторської заборгованості ще не говорить про незаконний вивід 

капіталу, але безумовно свідчить про їх відтік з України. 

GFI визначає незаконний (прихований) вивід капіталу як капітал, який є 

незаконно заробленим, переведеним або використаним і охоплює усі 

невраховані приватні фінансові потоки, які призводять до накопичення 

іноземних активів резидентами, що порушує існуючу нормативну базу та межі 

контролю над капіталом [3]. 

Законами України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» та «Про зовнішньоекономічну діяльність» було встановлено механізм 

контролю за поверненням в Україну у строки виручки в іноземній валюті від 

реалізації на експорт товарів (робіт, послуг). При цьому, вони застосовувались 

не тільки за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними 

операціями, а передбачалось, що їх метою є також блокування діяльності 

фіктивних фірм, конвертаційних центрів, спонукання до виконання законів 

України іноземними суб’єктами господарювання, які не виконують свої 

контрактні зобов’язання, уникають виконання рішень судів та скомпрометували 

себе на вітчизняному ринку, а також за проведення дій, які можуть зашкодити 

національним економічним інтересам України, а саме проведення операцій із 

суб’єктами терористичних організацій т.з. «ДНР» та «ЛНР», сплачуючи митні 

платежі та інші збори до їх т.з. «митних органів», чим фінансують їх злочинну 

діяльність. 

Однак, статистичні дані про збільшення сум заборгованості за 

експортними контрактами свідчать про неефективність старих механізмів по 

контролю за поверненням валютної виручки із-за кордону та не сприяли 

превенції таким явищам як незаконний вивід капіталу із України.  
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Новим валютним законодавством, а саме Законом України «Про валюту та 

валютні операції» скасовуються санкції, що були передбачені вищенаведеними 

законами. Відповідно, постає питання щодо створення дієвих механізмів 

контролю за поверненням в Україну валютної виручки за укладеними 

зовнішньоекономічними експортними контрактами та недопущення незаконного 

виводу капіталу з України. 

Варто зазначити, що Закон України «Про валюту і валютні операції» став 

основою для нової ліберальної системи валютного регулювання. Нове 

регулювання передбачає низку послаблень на валютному ринку, які полегшать 

ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість України. Банки 

зможуть послабити нагляд за більшістю операцій бізнесу, які не матимуть ознак 

сумнівних операцій (незбігання обсягів операцій з обсягами звичайної ділової 

активності, невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта, використання 

в розрахунках компаній-оболонок тощо). Однак, лібералізація руху капіталу не 

означає автоматичне надання дозволу на приховане виведення капіталу (так 

званий незаконний відплив капіталу) з країни, що є наслідком створення 

спеціальних штучних схем та трансакцій, які дозволяють уникнути виконання 

встановлених в країні норм та правил. На відміну від операцій, що відбувається 

під впливом ринкових чинників та пов’язаний з пошуком сприятливого 

середовища для інвестицій при дотриманні діючого законодавства, незаконний 

відплив капіталу базується на порушенні таких норм [1]. 

Зазначений аспект передбачає відхід від формалізованого та застарілого 

механізму застосування спеціальних санкцій, який був направлений на 

діяльність виключно конкретного суб’єкта господарювання (порушника), не 

виключав можливості використання таких механізмів як перереєстрація суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності, та переходу до якісного підходу, який полягає 

в недопущенні в подальшому незаконного (прихованого) відпливу коштів із 

країни.  

Важливим аспектом при цьому залишається питання захисту 

«доброчесних» суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності норми Закону 

України «Про валюту і валютні операції», та тих, які виводять кошти за кордон, 

що здобуті шляхом створення штучних схем та/або неправомірних шляхом. У 

такому разі, на нашу думку мають активуватися механізми, що передбачені 

законодавством України з питань фінансового моніторингу та заходи захисту 

національної безпеки.   

На нашу думку, з метою розмежування регуляторного впливу Закону 

України «Про валюту та валютні операції» на валютний ринок України в частині 

лібералізації підходів до валютного контролю, реалізації концепції переходу 

валютного нагляду на ризик-орієнтований [5], а також забезпечення належного 

захисту національної економічної безпеки, неправомірний (прихований) відтік 

коштів за кордон має розглядатися як такий, що пов’язаний саме із створенням 

штучних схем та трансакцій, які дозволяють уникнути виконання встановлених в 

країні норм шляхом переміщення такого капіталу до іншої економічної території 

неправомірним шляхом, ухиленням від сплати податків, легалізацією 
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(відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, 

та вчиненням інших суспільно-небезпечних діянь.   

Кваліфікація виявлених схем неправомірного (прихованого) виводу 

капіталу саме з погляду фінансового моніторингу дасть змогу більш ефективно 

запобігати та протидіяти відмиванню коштів, а також створить умови для якісної 

взаємодії в рамках цих проваджень із компетентними, у тому числі слідчими 

органами іноземних держав, а головне розмежувати незаконний (прихований) 

вивід капіталу від ситуацій, коли під дію економічних санкцій потрапляють 

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які в силу тих чи інших об’єктивних  

обставин допустили прострочення повернення валютної виручки до України. 

Крім того, вважаємо що такий підхід дозволить, у тому числі налагодити 

плідну та ефективну співпрацю із іноземними регуляторами фінансових ринків, 

адже у більшості країн світу (за виключенням країн пострадянського простору), 

національні законодавства цих країн не містять понять «валютного 

законодавства» та відповідно «санкцій» за його порушення, однак мають 

значний досвід у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. 
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Нові сучасні технології змінюють формат функціонування ринку 

фінансових послуг країни, стрімко підриваючи стабільну домінуючу роль банків 

протягом останніх років. Базові потреби та споживчі очікування багатьох 

клієнтів банків докорінно змінили набір пріоритетних характеристик на користь 

багатокомпонентного підходу до їх обслуговування в режимі реального часу. 

Одним з провідних інститутів цифрової революції на ринку фінансових 

послуг є Fintech-компанії, які використовують потенціал новітніх технологій для 

поліпшення способу надання фінансових послуг. Логіка їх діяльності передбачає 

переміщення клієнта в центр уваги шляхом надання цифрових послуг з 

можливістю використовувати їх у будь-який зручний для клієнта спосіб. Fintech-

компанії також ефективно використовують блокчейн-рішення, які можуть 

поставити під загрозу історичну роль брокера і гаранта фінансових транзакцій, 

яку традиційно відіграють банки. 

Зазвичай Fintech-компанії зосереджуються на розробці одного продукту, 

гарантуючи, максимальну його зручність на основі диверсифікації напрямів 

обслуговування. У цій ситуації діюча модель, заснована на прихильності 

споживачів до стабільних фінансових установ, що виступають посередником і 

гарантом фінансових операцій, якими є банки, стає недостатньою. 

Цифрова трансформація означає для банку необхідність зміни 

організаційної культури банків і внутрішньої реструктуризації на умовах 

формування передових компетенцій менеджменту в області електронного 

лідерства.  

Для забезпечення належного рівня підтримки і забезпечення розширення 

сегменту присутності банків на ринку фінансових послуг, останні повинні 

запровадити ретельну цифрову трансформацію, що має на увазі необхідність 

внутрішньої реструктуризації на умовах запровадження, в тому числі, істотних 

змін в характер роботи працівників банку. 

Швидкі технологічні зміни вимагають постійного оновлення знань та 

компетенцій кадрового персоналу банку. Інвестиції в систематичний розвиток 

цифрових компетенцій працівників банків повинні формувати пріоритетний 

напрям їх цифрової трансформації. 

Наукові дослідження впливу цифрових інновацій на формування 

оновленого набору професійних компетенцій працівників банків визначають 

необхідні напрями їх розвитку, сформовані під впливом технологічних змін в 

умовах клієнтоорієнтованого обслуговування споживачів банківських послуг. 

Головним наслідком цифровізації є вагома зміна ролі працівників банків в 
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процесі обслуговування клієнтів та базового кола професійних завдань, що 

належать до виконання. 

Враховуючи викладене, слід визнати, що банки стикаються з проблемою 

зміни або навіть створення абсолютно нової культури організації праці. Сучасна 

модель банку як свого роду посередника між клієнтом та його фінансовими 

ресурсами втрачає конкурентні позиції на ринку фінансових послуг. Тому існує 

потреба в обґрунтуванні якісно нової ролі, в якій банки виступають фінансовими 

управителями, займаючись, при тому, питаннями не лише управління 

грошовими потоками, але й формування основних напрямів витрат клієнта. У 

довгостроковій перспективі банк як фінансовий управитель також може бути 

консультантом, повноваженням якого буде виконання завдань, не пов’язаних 

безпосередньо з фінансами. 

В умовах цифровізації працівники банків також повинні набути широкий 

набір нових цифрових кваліфікацій — наприклад, поведінкових та 

технологічних навичок в кібербезпеці, роботи з великими наборами даних, 

навички програмування тощо. Банки повинні стати головним провідником у 

співпраці клієнта з алгоритмом — Artificial Intelligence, завданням якого є 

впровадження та вдосконалення бізнес-процесів у моделі Big Data (табл. 1). 

Таблиця 1 

Угрупування оптимальних компетенцій працівників банків 

в умовах цифровізації 
Назва групи 

компетенцій 
Перелік основних професійних компетенцій групи 

Бізнес - компетенції 

 розуміння специфіки діяльності бізнес-сектору;  

 знання правил управління функціонування банків;  

 повне відчуття тенденцій електронного маркетингу 

Цифрові компетенції 

 загальні навички роботи з новими технологіями; 

 навички програмування; 

 навички роботи з великими наборами даних у поєднанні з 
навичками інтерпретації та аналізу 

Соціальні компетенції 

 здатність до співпраці з працівниками інших банківських 
відділень для задоволення потреб цифрового клієнта;  

 вміння будувати відносини із клієнтами через соціальні медіа, 
високо розвинені навички спілкування 

Джерело: [1] 

 

Найбільшу загрозу для банків несе відсутність співробітників з належним 

рівнем відповідних цифрових компетенцій. Тому пріоритетним для банків 

повинні бути інноваційні зміни організаційної культури та внутрішня цифрова 

реструктуризація шляхом розширення компетенцій управлінського персоналу в 

область цифрового лідерства. Цифрові лідери спроможні керувати цифровою 

трансформацією банків, розуміючи суть змін, та узгоджуючи їх з необхідністю 

реконструкції традиційного банку в банк 4.0., здатний залучати, утримувати та 

розвивати співробітників з передовими цифровими компетенціями і керувати 

роботою різних команд, в яких Artificial Intelligence відіграватиме все більш 

важливу роль. Останні дослідження показують, що зростаючий розрив у 
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діючому наборі компетентностей працівників у галузі нових технологій 

негативно впливає на сам процес цифровізації банків [2]. 

Здатність працівників критично мислити, спілкуватися і співпрацювати в 

командах та між командами стає невіддільним елементом роботи в банках. 

Важливим завданням для вітчизняних банків є забезпечення ефективного 

поєднання широких спеціальних знань працівників у галузі фінансів та сучасних 

цифрових інструментів з навичками спілкування, необхідними для підтримання 

тісних відносин із клієнтами шляхом. 

Так, наприклад, у Польщі у 2017 році створено Фонд KIR для розвитку 

цифровізації фінансових послуг. Його було запроваджено з ініціативи 

Національного банку Польщі, Асоціації польських банків та 16 комерційних 

банків з метою цифровізації та професіоналізації міжбанківських розрахунків у 

Польщі. Фонд KIR виступає ключовою інституцією, яка забезпечує підтримку 

інфраструктури польського ринку банківських послуг. Фонд KIR розробляє та 

надає системні рішення, пристосовані до потреб банківського сектору та бере 

активну участь у процесі цифровізації державного управління, використовуючи 

унікальну компетентність та досвід на польському ринку [2, 3]. 

Одним із пріоритетів Фонду KIR є організація практичних навчальних 

заходів, спрямованих, насамперед, на працівників банків. Діяльність, яку 

проводить Фонд KIR, є ефективною за умови долучення до навчального процесу 

технологічних партнерів — банків та Fintechs, оскільки їх потенційна співпраця 

дає можливість взаємної передачі унікальних компетенцій у сфері інтеграції 

спеціальних фінансових знань з ефективним впровадженням нових технологій. 

Дефіцит кадрового потенціалу з оптимальним набором цифрових 

компетенцій значною мірою залежить від діючої системи професійної 

підготовки в країні, з огляду на її відповідність до цифрових потреб сучасних 

економічних суб’єктів. Вітчизняні банки повинні інвестувати кошти у 

функціональне забезпечення кадрового потенціалу шляхом співпраці з 

професійними закладами, що провадять кваліфікаційну підготовку фахівців, для 

постачання освічених кадрів з оптимальним набором цифрових компетенцій та 

іншими професійними учасниками ринку фінансових послуг. Співпраця з 

такими інститутами повинна базуватися на основі реалізації спільних проектів. 
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Операції банків з фінансування споживчих потреб населення формують 

один з найбільш дохідних напрямів їх діяльності, що викликає необхідність 

систематичного пошуку та запровадження сучасних методів оптимізації процесу 

управління кредитним ризиком. Ефективність діяльності банків на ринку 

споживчого кредитування багато в чому залежить від рівня інноваційності 

запровадження системи управління кредитним ризиком в умовах цифровізації 

бізнес-процесів.  

Задоволення потреб сучасного споживача в кредитних ресурсах потребує 

від банку застосування нових модернізованих підходів у найбільш прийнятному 

для потенційного позичальника форматі. З технологічної точки зору це означає 

необхідність аналізу банком потужних обсягів даних клієнтів з різних джерел в 

режимі реального часу і використання інтелектуальних алгоритмів для 

створення поведінкових прогнозів та рекомендацій. Такі потенційні можливості 

надають банкам спроможність ефективного використання поведінкової 

аналітики на основі великих даних і штучного інтелекту. 

Штучний інтелект сприяє поглибленню рівня функціональності бізнес-

процесів банку в контексті фінансування споживчих потреб населення. Він 

дозволяє ідентифікувати нові кореляції, будувати нові відносини, знаходити нові 

показники, які дозволяють забезпечити якісний прогноз різних видів поведінки 

клієнтів. Штучний інтелект також є технологією, яка найбільш часто 

використовується в проектах трансформації цифрового банківського бізнесу. 

Сьогодні між банками ведеться гостра конкуренція за технічну 

спроможність імплементації найбільшої сукупності дій, закладених в структуру 

кредитного продукту, які клієнт може виконувати за допомогою одного 

мобільного додатку, і, отже, за його максимальну зручність використання і 

корисність для даного користувача в повсякденному житті. Аналіз поведінки 

споживачів в реальному часі дозволяє банкам підготувати сучасну 

клієнтоорієнтовану пропозицію з урахуванням реальних і поточних потреб 

населення. 

Налагодження ефективного процесу обробки банком великої кількості 

інформації про клієнта в досить короткі терміни сприяє вирішенню таких 

проблем, як довге очікування рішення про надання чи відмову в кредиті або 

пропозицію найбільш прийнятного способу фінансування споживчих потреб 

клієнта. 
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Для банків великі дані і штучний інтелект в поведінковому аналізі 

означають ефективні і реалістичні прогнози поведінки клієнтів, точну оцінку 

кредитного ризику і достовірності інформації, а також високий рівень якості 

управління кредитними відносинами.  

З огляду на це сьогодні банки широко використовують інноваційні 

скоринг-продукти, що дозволяють сформувати найбільш реалістичний результат 

аналізу кредитоспроможності позичальника на основі використання зовнішніх 

інформаційних джерел. Такі системи вивчають інформацію про клієнтів завдяки 

штучному інтелекту й технологіям машинного навчання. Вони аналізують 

соціальні мережі потенційних позичальників, їхню активність в Інтернеті, 

оцінюють рух коштів на рахунках і перевіряють відомості про те, наскільки 

регулярно клієнт виконує боргові зобов’язання різного характеру. 

Тотальний збір і аналіз поведінкових даних в режимі реального часу 

дозволяють банку швидко сформувати унікальний психометричний портрет 

позичальника з високоточним визначенням як його проблемних зон і підозрілих 

аномалій, так і позитивних чинників, що знижують або підвищують загальний 

скоринговий бал [1]. 

За допомогою застосування банком поведінкової аналітики з 

використанням великих даних і штучного інтелекту досягається ефект 

мікроперсоналізації пропозиції продукту для клієнтів. Це, у свою чергу, сприяє 

швидкості прийняття рішення про надання чи отримання кредиту, наданню 

допомоги в плануванні індивідуальних витрат, купівельної реакції клієнта на 

акції та знижки, пропоновані під час задоволення поточних споживчих потреб. 

Автоматизований аналіз масиву клієнтських даних здатний забезпечити 

для банку зростання рівня якості кредитного портфелю і оптимальне скорочення 

матеріальних і тимчасових витрат на перевірку поточних багаточисельних 

кредитних запитів. Повноцінне аналітичне усвідомлення з боку банку 

індивідуальних особливостей кожного конкретного клієнта дозволяє 

запропонувати йому персоналізовані банківські продукти.  

Комплексний підхід до застосування методів аналізу індивідуальних даних 

клієнта дозволяє досить швидко та відносно точно спрогнозувати його фінансову 

поведінку та прийняти раціональне кредитне рішення. Так, при роботі з 

потужною клієнтською базою за наявності великої історії платежів банк може 

зіставити періоди неплатоспроможності своїх клієнтів з їх поведінкою в 

соціальних мережах. Тобто «кальку» поведінки діючих клієнтів, схильність яких 

до дефолту по кредиту вже відома, банк може «накласти» на нових клієнтів зі 

схожою поведінкою і, тим самим, передбачити ймовірність їх дефолту з досить 

високим рівнем точності [2]. 

Методичні підходи до аналізу кредитоспроможності позичальника можуть 

базуватися на використанні будь-якої інформації з соціальних мереж. У 

розпорядження скорингового алгоритму може потрапляти вся відкрита 

інформація про інтереси та вподобання клієнта, зустрічі та переміщення, 

особисті стосунки і ділове оточення, а також публічні реакції, пости і коментарі 

в Facebook, Twitter та інших популярних мережах. 
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Американська компанія Zest Finance розробила платформу ZAML. Вона 

збирає й аналізує різні відомості про клієнта банку, у тому числі вивчає його дії 

в Інтернеті. Крім того, така система аналізу здатна виявляти перспективних 

клієнтів серед тих осіб, яким було відмовлено у кредитуванні через формальні 

причини, наприклад, відсутність кредитної історії. Гонконгська скоринг-

платформа Lenddo для оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника 

також вивчає його профілі в соціальних мережах та сторінки його друзів. Таку 

програму вже використовують на Філіппінах, у Кенії, Австралії, Індонезії, 

Таїланді та інших країнах [3]. 

За допомогою вхідних даних і проаналізованої інформації з відкритих 

джерел, побудована на основі великих даних скорингова модель дозволяє якісно 

доповнити і вдосконалити вже працюючу а банку систему оцінки 

кредитоспроможності потенційного позичальника. У режимі реального часу 

штучний інтелект може проаналізувати профіль потенційного клієнта і видати 

кредитний рейтинг разом з набором додаткових полів [4]. 

Для забезпечення ефективного впровадження сучасних методів оцінки 

кредитоспроможності потенційного позичальника, побудованих на основі 

використання великих даних і штучного інтелекту, банкам доцільно 

налагоджувати тісні ділові стосунки з професійними постачальниками послуг 

бізнес-аналітики. Така співпраця сприяє імплементації максимально сучасних 

методів управління кредитним ризиком банку, заснованих на використанні 

прогностичних моделей, створених на основі відкритих персональних даних про 

потенційного позичальника. Розроблені за допомогою новітніх алгоритмів 

машинного навчання скоринг-платформи, автоматично будують аналітичні 

моделі, розраховують скорингові бали і прогнозують ймовірність дефолту 

позичальника. Це дозволяє автоматизувати більшість бізнес-процесів банку, 

пов’язаних з прийняттям рішення про фінансування споживчих потреб 

населення. 
 

Список використаної літератури 

1. Sztuczna inteligencja pomoże w ocenie zdolności kredytowej. Więcej osób będzie mogło liczyć 

na kredyt? [Electronic resource]. — Available at: https://alebank.pl/sztuczna-inteligencja-

pomoze-w-ocenie-zdolnosci-kredytowej-wiecej-osob-bedzie-moglo-liczyc-na-kredyt/. 

2. АІ в банківській сфері:Чат-Боти, вибивання боргів і боротьба із шахраями [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: https://aiconference.com.ua /uk/news/ii-v-bankovskoy-sfere-chat-

boti-vibivanie-dolgov-i-borba-s-moshennikami-96949/ 

3. Цифровой след: как банки анализируют соцсети клиентов при выдаче кредита 

[Електронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rbc.ru 

/money/11/10/2017/59db5ec89a7947730019424d . 

4. Як Big Data змінює майбутнє кредитування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://minfin.com.ua/ua/2019/03/28/37204750/. 

 

 

 

 

 

 

https://alebank.pl/sztuczna-inteligencja-pomoze-w-ocenie-zdolnosci-kredytowej-wiecej-osob-bedzie-moglo-liczyc-na-kredyt/
https://alebank.pl/sztuczna-inteligencja-pomoze-w-ocenie-zdolnosci-kredytowej-wiecej-osob-bedzie-moglo-liczyc-na-kredyt/
https://minfin.com.ua/ua/2019/03/28/37204750/


Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

240 

 

УДК 336.71 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Постановка проблеми. Фінансова глобалізація є джерелом важливих 

якісних трансформацій в банківській системі будь-якої країни і стає 

найважливішим трендом розвитку світової економіки. Разом з тим підвищується 

ймовірність поширення дестабілізуючих процесів між окремими національними 

банківськими системами. В даний час глобальний характер економічних обмінів 

у фінансовій сфері не тільки стає новим фактором розвитку комерційних банків, 

але і має великий вплив на функціонування реальної економіки. Як правило, 

події на зовнішніх фінансових ринках змушують банки переглядати 

застосовувані ними підходи до управління кредитними ризиками. Процеси 

фінансової глобалізації, які ознаменувалися появою і широким поширенням 

транснаціональних банків і лавиноподібним зростанням похідних інструментів, з 

одного боку, значно ускладнили процес управління кредитними ризиками, а з 

іншого — призвели до розробки стандартів управління кредитними ризиками, 

які в певній мірі уніфікували процес управління, методи ідентифікації та оцінки 

ризиків.  

З огляду на зазначене, метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій 

перебігу глобалізаційних процесів в банківській сфері та оцінка їх впливу на 

кредитну діяльність комерційних банків.  

Виклад основного матеріалу. Глобаліза ція (англ. globalization) — процес 

всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 

Банківська глобалізація являє собою окремий напрямок економічної глобалізації. 

В результаті банківської глобалізації змінюються характер і форми конкуренції 

на фінансовому ринку [1]. Банки змушені конкурувати одночасно в багатьох 

сегментах фінансового ринку, причому не тільки один з одним, але і з іншими 

фінансовими інститутами: страховими організаціями, інвестиційними фондами, 

недержавними пенсійними фондами та іншими фінансовими компаніями.  

В умовах фінансової глобалізації як явища, що характеризується 

посиленням економічної взаємозалежності країн внаслідок зростання обсягу 

транскордонних трансакцій товарів, послуг і міжнародних потоків капіталу, а 

також швидкої і широкої дифузії технологій, проблематика розвитку стандартів 

діяльності фінансових інститутів набуває особливої актуальності за двома 

напрямками: по-перше, в зв’язку з процесами адаптації міжнародних стандартів 

національними фінансовими інститутами, і по-друге, у зв’язку з використанням 

стандартів як інструменту підвищення конкурентоспроможності національних 

фінансових інститутів при їх інтеграції в глобальну фінансову систему. Форма і 

зміст стандартів кредитування фізичних осіб формується під впливом ряду 

факторів, ключовим серед яких є економічна ситуація в країні, обумовлена як 
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внутрішніми, так і зовнішніми, глобалізаційними, факторами. До світової 

фінансової кризи банки більше уваги приділяли формі, наповнюючи вже 

розроблені стандарти, такі як стандарти якості організації управління кредитним 

ризиком та стандарти якості управління взаємовідносинами з споживачами 

банківських послуг, змістом. Посткризовий період характеризується пошуком 

нового змісту стандартів кредитування фізичних осіб, яке б враховувало 

виявлені кризою недоліки в організації процесу кредитування і дозволяло 

мінімізувати наслідки можливих в майбутньому фінансових криз. Вплив 

фінансової глобалізації на розвиток стандартів кредитування фізичних осіб 

комерційними банками будь-якої країни має прямий і непрямий характер. 

Прямий вплив здійснюється через адаптацію окремими банками міжнародних 

пруденційних стандартів і передових банківських технологій [2, c. 7]. Непрямий 

вплив проявляється у впливі глобалізаційних процесів на еволюційну динаміку 

кредитного ринку країни. 

Вагоме посилення впливу фінансово — кредитних інститутів на реальний 

сектор економіки країни відбувається через вплив фінансової глобалізації. 

Ключову роль при цьому відіграє корпоративне кредитування у розвитку бізнесу 

кожної держави. Україна не є винятком, більша частина підприємств якої 

зазнають фінансових труднощів та не можуть самостійно з цим боротись. З 

огляду на важливість кредитування корпоративних клієнтів, банки повинні 

адекватно та своєчасно відповідати на виклики, зокрема, такі як істотні обсяги 

проблемних кредитів, котрі постійно зростають, а також надмірна залежність 

економіки України від коливань курсів іноземних валют. 

У сучасних умовах кредитної діяльності банків під впливом фінансової 

глобалізації починає активно проявлятися циклічність кредитного ринку. Ринок 

банківських корпоративних кредитів в умовах циклічності економіки 

характеризується наступними особливостями: універсальним характером; 

здатністю прийняття більш високих ризиків у порівнянні з іншими фінансовими 

посередниками (сприяє виникненню, накопиченню та передачі системних 

ризиків, прискорює перехід від фази підйому до кризи); ініціативно-

інноваційним характером кредитного ринку (банк є як ініціатором інноваційного 

розвитку бізнесу корпоративних клієнтів, так і ініціатором фінансових і 

технологічних інновацій кредитного та фінансового ринків); соціально-

економічною значимістю (стимулювання інвестицій в інноваційні проекти 

корпоративного сектору економіки та інформованістю банків для прогнозів 

розвитку позичальників); мінімізації негативного впливу асиметрії інформації та 

циклічного розвитку економіки на ринок банківських корпоративних кредитів; 

впливом на інші сегменти кредитного ринку (при зменшенні обсягів 

банківського корпоративного ринку зростають обсяги інших сегментів 

кредитного ринку, і навпаки); сприянням розвитку інтеграції ринку банківських 

корпоративних кредитів з іншими сегментами кредитного та фінансового ринків 

як на національному, так і на зовнішньому, міжнародному рівні [3, c. 6]. Слід 

наголосити на тому, що ефективна кредитна політика банку повинна 

забезпечувати контрциклічний характер кредитної діяльності (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Інструменти контрциклічного регулювання кредитного 

ризику банків 
Тип ризику Інструмент Характеристика 

Індивідуальний 

кредитний 

ризик 

Лімітування встановлення кількісних обмежень щодо: максимального 

розміру кредитів, максимального розміру забезпечення за 

кредитом. 

Ризикова 

надбавка 

компенсація кредитного ризику за рахунок премії за 

ризик. 

Портфельний 

кредитний 

ризик 

Диверсифікація забезпечення оптимального рівня «концентрація – 

диверсифікація» в кредитному портфелі банку. 

Динамічне 

резервування 

формування спеціальних резервів на очікувані втрати за 

кредитами. 

Формування 

буферного 

контрциклічного 

капіталу 

створення загальних резервів економічного капіталу 

відповідно до фаз економічного та кредитного циклів. 

Лімітування встановлення кількісних обмежень щодо параметрів, 

що мають високий рівень чутливості до циклічності. 

Джерело: побудовано на основі [4, c. 217] 

 

Особливу роль в глобальних змінах банківського бізнесу відіграють 

інформаційні технології. Сьогодні інформаційні технології стали рушійною 

силою радикальних структурних змін в банківському бізнесі [5, c. 172]. При 

цьому традиційні конкурентні переваги банків — багатопланові, довгострокові 

контакти з клієнтами і розвинена філіальна мережа — частково втрачають своє 

значення. З’явився новий пласт клієнтів, які охоче користуються послугами 

інтернет банкінгу. У цих умовах банки заради підтримки конкурентних цін на 

послуги постійно борються за скорочення витрат, впроваджуючи схеми 

контролю витрат і аналізу ефективності. Разом з тим, бажання відповідати 

вимогам часу змушує їх збільшувати витрати на впровадження нових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, розвивати додатково до 

існуючої мережі філій електронні дистрибутивні канали. Сформувалася 

суперечність між прагненням до економії і необхідністю великих витрат.  

Висновки. В результаті інтернаціоналізації фінансових ринків банки 

стикаються з додатковими зовнішніми і внутрішніми ризиками, пов’язаними зі 

змінами кон’юнктури ринків не тільки національних, але і світових, що ще більш 

ускладнює управління банківськими портфелями. Відповідність національних 

банківських систем останнім тенденціям розвитку ринку банківських послуг, без 

чого неможлива конкурентоспроможність в міжнародному масштабі, невід’ємна 

умова економічної безпеки національних економік. Поступальний рух 

фінансово-банківської системи країни неможливий у відриві від світових 

інтегрованих ринків, так як одних тільки внутрішніх ресурсів банківських 

систем недостатньо для задоволення зростаючих потреб глобалізованої 

економіки. 
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Провідним елементом економічного базису суспільства, що розвивається 

за законами ринкової економіки є внутрішньо організована, взаємопов’язана 

система, що має загальну мету та завдання — банківська система країни. 

Сучасну банківську систему будь-якої країни варто розглядати як велику 

динамічну цілеспрямовану відкриту систему, яка характеризується: по-перше, 

наявністю значної кількості елементів, які виконують різні функції і мають 

багаторівневу ієрархічну структуру; по-друге, динамічністю поведінки 

елементів, підсистем і системи загалом; по-третє, наявністю складних 

взаємозв’язків, включаючи зворотні; по-четверте, нерегулярністю впливу 

зовнішнього середовища та стохастичністю в поведінці системи; по-п’яте, 

наявністю визначеної процедури прийняття макро та мікрорівневих рішень.  

При цьому, банківська система виступає тією галуззю діяльності, в якій 

найбільш динамічно й активно знаходять відображення всі позитивні і негативні 

явища, що відбуваються в економіці. Вона є основним посередником на ринку 

фінансових ресурсів та пов’язує між собою різні ланки господарської діяльності. 

Тому, банківська система як України, так і Польщі сформована за принципом 

дворівневої побудови її структури. Так, на першому рівні перебуває один банк, 

якому надається статус центрального (в Україні — це Національний банк 

України (НБУ), у Польщі — Національний банк Польщі (НБП) або Польський 

Народний банк), на другому ж рівні — усі інші банки.  
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Зауважимо, що на початок 2019 року другий рівень банківської системи 

України формувався 168 банками, які включено до Державного реєстру банків 

України [1]. Банківська система Польщі на цей час налічувала 612 банківських 

установ, з яких: 32 комерційних банків; 31 філія кредитних організацій та 549 

кооперативних банків [2].  

При цьому, кількість банків, які мають банківську ліцензію в Україні 

становила 78, з них кількість банків з іноземним капіталом — 41 банк, у т.ч. зі 

100 % іноземним капіталом — 24 банк. Отже, частка іноземних активів у 

банківській системі України становить майже 25 %. Так, за 2015-2018 роках в 

Україні кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України, 

скоротилася вдвічі, зі 162 на початок 2016 року до 78 на початок 2019 року 

(табл. 1). 

Зауважимо, що у Польщі капіталізація банків за рахунок залучення 

іноземного капіталу є значно потужнішою. Так, 56,6 % всіх банківських установ 

Польщі перебували під контролем іноземних інвесторів, в основному з 

Німеччини, Італії та Іспанії, а загальна частка іноземного капіталу у польській 

банківській системі у становила близько 75 %. 

Таблиця 1 

Кількість банків в Україні та Польщі у 2014-2018 роках 
№ 

з/п 
Назва показника 

На 01.01. 

2015 р. 2016 р. 2017р. 2018 р. 2019 р. 

УКРАЇНА 

1 Кількість банків, які мають банків- ську 

ліцензію 162 119 99 84 78 

2 З них банки з іноземним капіталом 51 41 41 39 41 

3 У тому числі зі 100% іноземним 

капіталом 19 18 18 19 24 

ПОЛЬЩА 

4 Кількість комерційних банків 38 38 36 35 32 

5 Кількість комерційних банків під 

внутрішнім контролем 14 14 12 14 13 

6 Кількість комерційних банків під 

іноземним контролем 24 24 24 21 19 

Складено за даними джерел [1; 2] 

Аналіз основних показників розвитку банківських систем Польщі та 

України (табл. 2) свідчить про значну розбіжність між обсягом ВВП, активів та 

власного капіталу польською банківською системою порівняно з українською. 

Так, величина ВВП України за 2017 рік була на 10,2 млн грн (на 342,4 %) менше 

ніж ВВП Польщі, а за 2018 рік ця різниця зросла ще більше (11,1 блн грн або 

312,3 %. Аналогічна ситуація спостерігається за показниками  величини 

сукупних активів і сукупного капіталу банківських систем: 

-   величина сукупних активів банківської системи України за 2017 рік була 
на 10,2 блн грн (на 761,4 %) менше ніж сукупні активи банківської системи 

Польщі, а за 2018 рік — менше на 11,0 блн грн або 806,6 %;  
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- величина  сукупного  капіталу  банківської системи України за 2017 рік 

була на 1,16 блн грн (на 730,5 %) менше ніж сукупні активи банківської системи 

Польщі, а за 2018 рік — менше на 1,18 блн грн або 807,1 %.  

Результати проведеного аналізу показують, що рівень капіталізації банків 

України, особливо у зіставленні з польськими банківськими установами, 

залишається ще досить низьким. Також залишаються ще не досягнутими основні 

цілі розвитку банківської системи України — підвищення ролі в економіці, 

забезпечення надійності, фінансової стійкості, стабільності, ефективності 

функціонування та конкурентоспроможності. 

Варто зауважити, що сьогодні досягнення означених цілей забезпечується 

не тільки реальними ресурсами, а й кардинальними змінами структури 

економіки загалом та банківської системи зокрема, за рахунок формування більш 

ефективних віртуальних структур і, як наслідок, модернізації самих економічних 

процесів. Тому провідна роль в управленні банківською системою віддається 

інститутам, в основі яких лежать інноваційні цифрові моделі та інформаційні 

процеси.  

Таблиця 2 

Динаміка основних показників розвитку банківських систем 

Польщі та України за 2014-2018 роки (у млн грн) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Україна Польща 

01.01.2018 р. 01.01.2019 р. 01.01.2018р. 01.01.2019 р. 

1 ВВП 2982920 3558706 13185814* 14673941* 

2 Сукупні активи 1342755 1359908 11566870** 12328384** 

3 Сукупний капітал 159827 146407 1327395** 1328040** 

4 Співвідношення 

активів банківської 

системи і ВВП, % 

 

 

45 38 88 84 

5 Співвідношення 

власного капіталу 

банківської системи і 

ВВП, % 5 4 10 9 

Розраховано за курсом Національного банку України за станом на 20.10.2019 р. *1 дол. США 

– 25,04 грн; **1 польський злотий – 6,51 грн 

Складено за даними джерел [1; 2; 3; 4] 

 

Цифровизація стала стратегічним пріоритетом для банківської індустрії в 

усьому світі, банківський сектор витратив на IT-технології в 2018 році близько 

519 млрд дол. США, що на 4,1 % більше, ніж в 2017 році. Так, АТ «ПриватБанк» 

– один із основних гравців банківської системи України, сьогодні демонструє як 

найбільший процент інновацій, чим активно сприяє наближенню повної 

цифрової ери банкінгу, так і збільшення чистого прибутку, який за результатами 

роботи за 9 місяців 2019 року до 27,4 млрд грн [1], що є новим абсолютним 

рекордом для банку та всієї банківської системи України загалом. 

Отже, Польща, як держави, яка пройшла шлях від дефіциту фінансових 

ресурсів до повноцінного забезпечення ними усіх галузей та сфер економіки, 

може бути гарним прикладом для України і щодо подальшого зміцнення та 
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розвитку вітчизняної банківської системи. Разом із тим, конче необхідним для 

розвитку банківництва України є застосування інтелектуалізованих обчислень, 

технологій масивів даних на основі інтеграції роботизації та машинного 

самонавчання, іншими словами — менеджмент, який засновано на даних і 

знаннях (Data Driven & Data Science). 
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Розвиток сучасних банківських послуг, у тому числі системи віддаленого 

отримання банківських послуг через Інтернет, є пріоритетним і стратегічно 

важливим напрямком бізнесу будь-якого банку. Сучасні системи дозволяють 

клієнтам банків дистанційно виконувати більшість операцій, здійснюваних 

кредитними організаціями у відділеннях банку. 

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція надання уваги банківського 

сектору не стільки нарощуванню активів та пасивів, скільки покращенню якості 

обслуговування своїх клієнтів, що здійснюється за допомогою спрощення 

процедур надання банківських послуг, формування особливих кредитних ліній, 

забезпечення новими вигідними депозитами тощо. В умовах інтенсифікації 

розвитку цифрових технологій переважна більшість банків в Україні віддає 

перевагу онлайн-обслуговуванню своїх клієнтів, що продукує розвиток 

діджиталізації вітчизняного банківського сектору.   

Під поняттям «діджиталізація» слід розуміти процес переведення 

конкретного інформаційного поля з аналогового формату у цифровий з метою 

його спрощеного використання споживачами на сучасних електронних гаджетах 

(смартфонах, планшетах, ноутбуках, смарт-годинниках тощо).  

Протягом наступних 5–7 років в Україні цифровий банківський сервіс має 

стати ключовим каналом взаємодії банку з клієнтом. Так, згідно підрахунків 

Світового банку станом на перше півріччя 2019 р. близько 95 % відносин з 

клієнтами проводяться банками дистанційно за допомогою цифрових технологій 

[1]. Використання клієнтом цифрових додатків банківського сектору (наприклад, 

https://bank.gov.ua/
http://www.nbp.pl/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
https://knoema.ru/atlas/Польша/ВВП
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Privat24, Google Pay, ApplePay, VisaCheckOut тощо) здійснюється в середньому 

30 разів на місяць, у той час як фактичне відвідування відділення свого банку 

клієнтом може нараховувати до 10 разів на рік. Це зумовлює одну з сучасних 

тенденцій у банківському секторі України – поступове скорочення відділень 

шляхом їх закриття та зростання інвестицій у банківські цифрові стартапи [2].   

Так, згідно офіційних статистичних даних Національного банку України у 

період з 2010 р. по 2018 р. в Україні закрилося 12017 відділень банків (рис. 1) [4], 

при чому основними лідерами по закриттю виступають такі ключові гравці на 

вітчизняному банківському ринку, як ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ 

«ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ТАСКОМБАНК». 

Лише протягом III-IV кварталу 2018 р. НБУ було зафіксовано закриття 680 

відділень [4], головною причиною чого стала фізична невідвідуваність клієнтами 

банківських установ. 

 

  
 

Рис. 1 Динаміка кількості банківських відділень в Україні 

за 2010–2018 рр. [4]. 
 

Аналізуючи стан діджиталізації банківського сектору в Україні, можна 

виокремити декілька проблем у процесі розширення цифрового формату:  

1. Значні обсяги паперової роботи, що зумовлено тим, що вітчизняні банки 

стикаються із жорсткою регламентацією процесів та необхідністю реалізовувати 

чималий обсяг паперової роботи.  

2. Велика кількість банківських операцій з готівкою. На теперішній час 

відділення українських банків характеризуються перенавантаженням операцій з 

готівковими коштами, що є прямим відображенням високої частки тіньової 

економіки та недостатнього рівня розвитку платіжної інфраструктури [3]. 

Зокрема, частка операцій зі зняття готівки, проведених вручну, становить 

близько 13 % сукупного обсягу зазначених операцій. Через касу у відділеннях 

банків в Україні здійснюється 72 % операцій із поповнення рахунку.  

Проте сьогодні спостерігається поступовий перехід на безготівковий 

розрахунок серед клієнтів банків в Україні, що сприяє відходу від тінізації 

економіки, подоланню корупції та отриманню заробітних плат «у конвертах». 

Так, за даними НБУ протягом першого півріччя 2019 р. кількість операцій з 

картками зросла на 28,2 % (до 1,8 млн) у порівнянні із 2018 р. Водночас кількість 

банкоматів не змінилося. Якщо раніше на карти клієнти отримували зарплату, 

пенсії, стипендії, а потім одразу йшли до банктомату та знімали готівкові кошти, 

сьогодні за допомогою карт клієнти розраховуються за покупки та проводять 
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банківські операції через мобільні додатки. Ще у 2010 р. лише 17,5 % операцій з 

картами проводилися безготівково, а станом на 2018 р. даний показник склав 

вже 77,6 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Динаміка безготівкових розрахунків в Україні за 2010–2018 рр. за 

показниками кількості банківських операцій з картами [4]. 
 

За даними НБУ у 2018 р. на 91 % зросла кількість випущених чіпових карт, 

на 38 % - безконтактних карт, загальна кількість активних карт зросла на 8 %. 

Більш того, зростанням характеризується й кількість платіжних терміналів – на 

19 % більше, аніж у 2016-2017 рр. [4].  

Сьогодні основними трендами на українському ринку платежів є наступні: 

використання додатку у смартфоні Privat24 та дистанційного клієнт-банкінгу, 

цифрових гаманців MasterPass, Google Pay, ApplePay, VisaCheckOut, проведення 

безконтактих платежі за допомогою смартфону, розвиток платежів за допомогою 

QR-code та чат-ботів. 

Варто зазначити, що у зв’язку із поширенням використання дистанційного 

обслуговування з’явилися і нові види шахрайства, пов’язані з віддаленим 

розкраданням коштів, що обумовлюється як недоробками банківської системи, 

так й невиконанням клієнтами заходів інформаційної безпеки та передачею своїх 

персональних даних третім особам, адже більшість шахрайських дій 

відбувається з вини самих клієнтів, так само можливо і вчинення дій під впливом 

шахраїв, коли клієнти самостійно проводять операції.   

Тому комерційним банкам необхідно звертати особливу увагу на безпеку 

всіх здійснюваних операцій. Якщо послуга не буде добре захищена, то вона буде 

незатребуваною, незважаючи на масу переваг. Також часті подібні інциденти 

негативно позначаються на іміджі банку. Попередження шахрайських дій можна 

здійснити за допомогою наступних заходів [5]: 

- підтвердження дій, що проводяться в каналах дистанційного 

обслуговування, 

додатковим повідомленням (пін-код, sms-пароль, підтвердження в режимі 

діалогу в call-центрі); 

- інформування клієнта на офіційних сайтах і в самих програмних 

продуктах про заходи інформаційної безпеки; 

- обмеження операцій, що проводяться в один день, добовими лімітами. 

Всі ці заходи дозволять убезпечити клієнтів від втрат, хоч і не в повній 

мірі, так як клієнт може сам надати персональні дані і в цьому випадку банк не 

несе відповідальності за проведені операції. 
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Таким чином, діджиталізація банків є принципово новим напрямом 

розвитку банківського сектору України, в основу якого покладено забезпечення 

клієнтів можливістю дистанційного обслуговуванням через використання ними 

інноваційний технологій (мережі Інтернет, смартфонів або інших різноманітних 

електронних девайсів) та який сприяє підвищенню ефективності його діяльності.  

На сьогодні з метою подальшого розвитку діджиталізації банківської 

сфери необхідним є забезпечення взаємодії банків із клієнтами, заснованої на 

винайденні способу створення у клієнтів відчуття того, що банк створений для 

людей, а не для отримання прибутку та грошей. 
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Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване управління 

фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських рішень, 

котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. 

Можна виділити три різновиди банків: які швидко розвиваються, які 

розвивають рівномірно, які розвиваються нерівномірно за зростаючою 

траєкторією. Нестійкими банками вважать ті з них, які допускають розвиток за 

низхідною траєкторією, де зростання капіталу банку поєднується з помітним і 

тривалим падінням обсягу капіталу і прибутковості. По відношенню до таких 

банків необхідним є додаткові спостереження і за необхідності — втручання 

регулюючих органів. 

Для стійкого розвитку окремого банку та банківської системи в цілому 

управління має важливе значення, оскільки посилення конкурентної боротьби та 

https://www.obozrevatel.com/story/banking-trends/
https://biz.nv.ua/publications/didzhitalizatsija-pochemu-banki-investirujut-v-innovatsii-1223897.html
https://biz.nv.ua/publications/didzhitalizatsija-pochemu-banki-investirujut-v-innovatsii-1223897.html
https://www.bank.gov.ua/
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використання агресивної політики банків потребують нових підходів до 

розробки і впровадження банківських продуктів, фінансових інструментів та 

залучення додаткового капіталу. Саме тому формування чіткої стратегії 

управління фінансовою стійкістю банків є одним із актуальних питань 

сьогодення. 

Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку досить 

важливим є узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій 

між усіма складовими компонентами механізму управління фінансовою 

стійкістю. Все це позитивно вплине на рівень прибутковості, зниження ризиків, 

контроль та підтримання ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні, 

що призведе до досягнення цілей банку та підвищення його конкурентної позиції 

на банківському ринку. 

В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 

фінансової стійкості комерційного банку. Нерідко відбувається змішання понять 

фінансової стійкості, надійності, платоспроможності, тощо. Крім того, в Україні 

це поняття не закріплено законодавчо, а отже належним чином не 

регламентується, хоча на практиці термін «фінансова стійкість банку» 

застосовується досить часто. 

Виділимо  декілька підходів до визначення фінансової стійкості банку : 

1) підхід, який визначає фінансову стійкість як відповідність законодавчо 

встановленим економічним нормативам, такий підхід можна назвати 

нормативним; 

2) коефіцієнтний підхід, він характеризує фінансову стійкість з позиції 

оцінки фінансового стану банку на основі показників ліквідності, 

платоспроможності, ефективності діяльності тощо; 

3) підхід, що визначає фінансову стійкість банку як спроможність банку 

ефективно та з мінімальним ризиком виконувати свої функції незалежно від 

пливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [1]. 

На нашу думку, найбільш влучним є визначення фінансової стійкості 

комерційного банку за В. М. Кочетковим: фінансова стійкість комерційного 

банку — це спроможність банку як системи трансформування банківських 

ресурсів (персоналу, фінансових ресурсів, активів, обладнання та інформаційних 

технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком виконувати 

свої функції у ринковому середовищі попри вплив ендогенних та екзогенних 

факторів [2]. 

Фінансова стійкість забезпечує спроможність комерційного банку 

ефективно працювати, досягаючи мети, динамічно розвиватися, протидіючи 

різноманітним ризикам у процесі діяльності на ринку фінансових послуг. 

Щоденна робота з підтримки достатнього рівня фінансової стійкості є 

неодмінною умовою самозбереження та ефективної діяльності банку. 

У структурі управління можна виділити систему інформаційного 

забезпечення, а як зазначає Крухмаль О.В., інформаційне забезпечення 

фінансової стійкості банку — це сукупність аналітичної інформації, методів її 

обробки, аналізу та форм представлення, що дозволяють вивчити реальний стан 
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фінансової стійкості, виміряти вплив факторів, що її визначають, а також 

обґрунтувати напрямки забезпечення фінансової стійкості в прогнозованому 

періоді. [3].  

Для створення ефективної системи інформаційного забезпечення 

управління фінансової стійкості необхідна розробка універсальної системи 

класифікації інформації, яка є однією з необхідних умов ефективного управління 

фінансової стійкості банку та забезпечення інформованості всіх користувачів 

результатами оцінки. В сучасних умовах єдиний інформаційний простір 

необхідний для забезпечення узгодженості, несуперечливості, закінченості 

управлінських рішень.  

При зборі інформації ставляться дві основні мети: перша — збір 

інформації для здійснення контролю та нагляду за діяльністю банків, друга — 

формування національної статистики.  

Інформація, що циркулює в інформаційному просторі банку розрізняється 

залежно від місця виникнення, стадії обробки та способу відображення. Звісно 

ефективність будь-якої управлінської системи великою мірою залежить від 

повноти, достовірності й своєчасності інформаційного забезпечення. 

Підготовка оглядів фінансової стійкості є порівняно новим напрямом 

діяльності центральних банків. Перші такі огляди були підготовлені в середині 

1990-х років центробанками Великобританії та країн Скандинавії — переважно у 

зв’язку з банківськими кризами. До речі, більшість країн, готуючи огляди, 

дотримуються міжнародних стандартів, зокрема використовують показники 

фінансової стійкості, розроблені МВФ і Світовим банком. 

На наш погляд, інформаційна база для управління фінансової стійкості 

банківської системи повинна включати інформацію трьох типів: 

– макроекономічну, яка є допоміжною та має загально економічний 

характер; 

– мікроекономічну, що надає можливість оцінити фактичний рівень 

фінансової стійкості банківської системи на основі розрахунку необхідних 

показників; 

– таку, що розкриває стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи. 

Таким чином, для ефективного управління використовувати сукупність 

внутрішніх та зовнішніх джерел інформації. Адже на сучасному етапі розвитку 

банківського сектору, банк розглядається як економічна система, а його 

надійність як стабільність відносин між її елементами — це робить показник 

фінансової стабільності інтегральним показником, а тому інформація, що 

представляє інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості, може бути 

як кількісна, так і якісна. 

Відповідно можна зробити висновок,що управління фінансовою стійкістю 

банків передбачає систему комплементарних рішень щодо вибору норм, 

орієнтирів, напрямків, засобів і правил, які забезпечують управління 

системоутворюючими складовими фінансової стійкості, які згруповані у 
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підсистеми: методологічна база забезпечення фінансової стійкості, фінансова 

безпека, система антикризового управління, управління ризиками. 
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У сучасних умовах, швидкий економічний розвиток відбувається завдяки 

вагомих чинників, одним з яких є кредитний ринок, адже доходи кредитної 

діяльності є основним джерелом одержання прибутку банку. За статистичними 

даними Національного банку України в основних показниках діяльності банку 

зазначено данні щодо наданих кредитів за виключенням даних 

неплатоспроможних банків, станом на 01.03.2018 кредити були надані клієнтам у 

сумі: 1 057 591 (млн грн): 

1. Кредити надані клієнтам у сумі: 1 057 591 (млн грн). 

2. Кредити, що надані органам державної влади у сумі 1 582 (млн грн). 

3. кредити, що надані суб’єктам господарювання у сумі: 882 149 (млн грн). 

4. кредити, що надані фізичним особам у сумі: 173 849 (млн грн). 

5. кредити, надані небанківським фінансовим установам : 11 (грн). 

А станом на 01.02.2019 кредити надані клієнтам у сумі: 1 105 954 (млн грн): 

1. Кредити, що надані органам державної влади у сумі: 2 755 (млн грн). 

2. кредити, що надані суб`єктам господарювання у сумі: 904 750 (млн грн). 

3. Кредити, що надані фізичним особам у сумі: 198 441(млн грн). 

4. кредити, надані небанківським фінансовим установам: 8 (млн грн) [1]. 

Тема «Сучасний стан кредитних операцій банків України» є актуальною 

оскільки зі статистичних даних зрозуміло, що кредитні операції розвиваються і 

подальшому будуть удосконалюватися, адже завдяки кредитній діяльності  

відбувається підприємницький розвиток, що є важливим для економічного 

піднесення України.  
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Основним удосконаленням повинні стати інноваційні механізми 

кредитування на основі яких ще швидше буде встановлюватися зв’язок банка з 

позичальником коштів, що спровокує жваву організацію економічних 

правовідносин суб’єктів кредитної діяльності, що є важливим для розвитку 

економіки. 

Метою даної роботи є науково-теоретичний аналіз сучасної діяльність 

кредитних операцій банків України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці банківських 

кредитних операцій присвячено чимало праць економістів серед них: 

В. Глущенко, Г. Музиченко, Л. Примостка, І. Сало, В. Я. Вовк, Н. К. Жукова, 

Н. В. Зражевська, Л. В. Кузнєцова. 

Виклад основного матеріалу. За законодавством України термін 

«кредитна операція» тлумачиться як: Кредитна операція - вид активних 

банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів 

таким шляхом: надання їх у тимчасове користування або прийняття зобов’язань 

про надання певної суми коштів; надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, 

авалів; розміщення депозитів; проведення факторингових операцій та операцій 

фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у формі 

операцій зворотного репо; будь-якого продовження строку погашення боргу, яке 

надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а 

також на зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою 

(відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані банком активи (п.18 

ст. 5) [2] 

В умовах трансформації економіки позитивна роль банківського кредиту 

розкривається за такими напрямами: 

– проявляється в регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного 

відтворення. Кредит охоплює виробництво і невиробничу сферу, різні галузі 

виробництва та різні регіони; 

– є інструментом розвитку процесів інтеграції національної економіки у 

світову економічну систему (кредитна допомога); 

– сприяє зосередженню капіталу в пріоритетних сферах; 

– сприяє здійсненню переорієнтації виробництва [3, ст. 88]. 

Вагомими проблемами кредитування банківськими установами суб’єктів 

господарювання, які потрібно вирішити в Україні, є: 

- З 2014 року політично-військовий конфлікт на сході України виніс 

погіршення в економічний стан України який вилинув на кредитну діяльність 

фінансових установ не тільки громадян України, а й світових кредиторів. 

- Нормативно-правова база України у сфері кредитування має деякі 

прогалини, які потрібно виправити та удосконалити. 

- Облікова ставка Національного банку України станом на 19.07.2019 

року є 17 % річних [4], що є мірилом вартості грошових коштів для банків, адже 

облікова ставка це відсоток, що вилучається Національним банком України від 

вартості залучених й розміщених грошових коштів, що провокує збільшення 

кредитних ставок на споживчі кредити. 
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- Заявки на отримання кредитів потребують технологічного 

удосконалення для оперативного прийняття рішення банками України щодо 

видачі кредитів з мінімальним обсягом документів. 

- Нестабільний курс валюти який пов’язаний з регресом економічної 

ситуації в країні провокує погіршення кредитування підприємств України.  

Висновок. Отже, вплив сучасного стану кредитних операцій банків 

України має свої переваги і є беззаперечним в розвитку національної економіки 

України, але й має недоліки, які наразі погіршують якість здійснення кредитних 

операцій у сфері кредитування. Для їх вирішення потрібно звернути увагу на 

умови надання кредиту, а саме знайти вигідну рівновагу для всіх учасників 

кредитних відносин, удосконалити організаційні моменти, а саме механізм й 

функціонування кредитних операцій, що призведе до покращання оперативності 

процедури надання й отримання кредиту, що стане вигідним всім сторонам 

кредитних взаємовідносин. 
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У сучасних умовах трансформації фінансового ринку банкам необхідно 

враховувати виклики цифрової епохи та спрямовувати зусилля на досягнення 

стійкого зростання у мінливому економічному і технологічному середовищі. Для 

довгострокового успіху, зокрема, стабільної фінансової ефективності, 

вирішальне значення матимуть інвестиції в технології для підвищення 

ефективності, управління ризиками, а також використання можливостей для 

розвитку. 
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Банки прагнуть до підвищення операційної ефективності зі збереженням 

або підвищенням якості обслуговування клієнтів. Щоб знизити вплив наслідків 

можливого спаду на фінансові результати та підвищити стійкість бізнесу, банкам 

слід завершити перехід від трансформації у відповідь на зміни регуляторного 

середовища до змін завдяки інноваціям. Необхідні зважені інвестиції в 

оптимізацію процесів та інфраструктури, спрямовані на забезпечення реальної 

ефективності всієї організації. 

В Україні протягом 2016-2018 рр. систематично проводиться щорічний 

конкурс серед учасників вітчизняного ринку e-commerce і FinTech. Його 

організатором є експертне видання PaySpace Magazine. Результати премії 2018 р. 

наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Рейтинг інноваційних банків України за результатами 2018 року 

Різновиди номінації Банки-переможці та місце в рейтингу 

1. Найкращий інтернет-банкінг в 

Україні 

 

1. Приват24, 2. ПУМБ online, 3. Альфа-Банк 

Україна, 4. Банк Восток, 5. Raiffeisen online Україна, 

6.Tas2U, 7. Ощад 24/7, 8. OTP bank 

9. Креді Агріколь 

2. Найкращий сервіс онлайн-платежів 
3. Monobank , 4. Приват24 

6. Таскомбанк, 13. Ощадбанк 

3. Найкращий мобільний застосунок 

банку 

 

1. Monobank , 2. Приватбанк, 3. Альфа-Банк 

Україна, 4. Банк Восток 

5. Raiffeisen online Україна, 6.Tas2U 

7. Ощад 24/7, 8. ПУМБ online 

9. OTP Smart, 10. CA Mobile (Креді Агріколь) 

4. Найкращий сервіс мобільних 

платежів 

2. Приват24, 3. Мобільний Банк Восток 

8. Raiffeisen Pay, 10. Kredopay, 11. Ощад Pay 

14. Tap for pay (Банк «Південний») 

17. EximPay (Укрексімбанк) 

5. Найкращий маркетплейс 4. Приват-Маркет 

6. Найкращий партнер інтернет-

магазинів із приймання платежів 

4. Приватбанк, 6. Таскомбанк 

13. Ощадбанк 

7. Найкращий сервіс грошових 

переказів із картки на картку 

2. Приватбанк, 5. Альфа-Банк Україна 

7. Таскомбанк 

Джерело: Сформовано автором на основі [1]. 

 

Узагальнююча інформація про результати конкурсу у сфері інновацій 

показує, що Приватбанк — це самий інноваційний банк України, оскільки лише 

він розвиває окрім спеціалізованих фінансових інновацій, також нефінансові 

напрями, а саме, маркетплейси та сервіс онлайн придбання квитків. Загалом 

PaySpace Magazine Awards 2018 виокремлено 13 банків України, які активно 

розвиваються у сфері фінансових інновацій.  

Дослідимо, як це впливає на обсяг доходів банків (рис. 1). Процентні доходи 

всіх розглянутих банків мають зростаючу тенденцію, при цьому найактивніше 

вони зростають в Монобанку (на базі Універсал банку), а саме, їх обсяг станом 

на 01.07.2019 в 2,5 рази перевищує показник станом на 01.07.2018. Поряд з цим 
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вирізняється три групи банків: 1) в яких частка процентних доходів знижується 

(Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Універсальний); 2) в яких 

частка процентних доходів підвищується (Кредобанк, ПУМБ, Південний); 3) в 

яких цей показник залишається незмінним. Зауважимо, що до другої групи 

банків відносяться ті, що за результатами 2018 р. є менш інноваційно активними 

установами.  

 
Рис. 1. Динаміка частки процентних доходів у сукупних доходах найбільш 

інноваційних банків України протягом 2018-2019 рр. 
Джерело: Сформовано автором на основі [2]. 

 

Важливим для підвищення ефективності діяльності банків в умовах 

цифровізації є виконання таких завдань:  

 формування у суспільства бачення про те, що трансформаційні зміни 

банків під впливом впровадження цифрових технологій є пріоритетним 

завданням стратегії розвитку;  

 забезпечення інтегрування цифрових технологій до банківської 

сфери та постійний моніторинг нових ідей;  

 формування в системі регулювання аналітичного потенціалу даних, 

який дозволить здійснювати моніторинг та діагностувати характер фінансових 

операцій;  

 встановлення балансу між кадрами і технологіями на основі 

співставлення потреб цифрової економіки та можливостей формування в 

персоналу затребуваних компетенцій;  

 формування у фахівців цифрової грамотності, яка визначить 

здатність користувача упевнено, ефективно і безпечно застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Ключовими напрямками вдосконалення інноваційної діяльності для 

комерційних банків України є необхідність розуміння важливості інноваційної 

складової для успішного майбутнього функціонування; формування самостійної 

та самодостатньої інноваційної політики; створення інноваційних відділів як 

стратегічних структурних підрозділів банків; розвиток дистанційного 
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обслуговування; ґрунтовна переоцінка та реорганізація способів обслуговування 

клієнтів у відділеннях в контексті налагодження більш тісних та дружних 

відносин. 

Варто звернути увагу також на питання загроз, які вливають на розвиток 

інновацій в банківській системі, адже розвиток технологій посилює конкуренцію 

на ринку. Тому для того, щоб бути затребуваними, банківським установам 

потрібно постійно спостерігати за світовими тенденціями та інноваціями. Адже в 

еру цифрової економіки з’явилися технологічні  установи, які виконують деякі 

банківські функції, отже, конкурують з банками. 

З огляду на особливості банківського бізнесу та значну конкуренцію, 

проблема розвитку інноваційної діяльності стала особливо актуальною. Крім 

того, вдосконалення інноваційної діяльності — це досить складна справа, тому 

потрібне різнопланове спрямування для забезпечення ефективності та очікуваної 

результативності роботи банків. Необхідно покращувати не лише технології, 

послуги та продукти, а й способи організації діяльності банків, комунікації з 

клієнтами, просування продуктів та ін. Лише все в комплексі дозволить 

забезпечити належний рівень фінансової ефективності банків України. 
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В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, що 

супроводжується глобальним проникненням мобільного доступу до Інтернету та 

цифрових послуг, змінюється і процес надання послуг, в тому числі банківських. 

Дані умови стають поштовхом для кардинальних змін в системі маркетингу 

банків, а саме появи нової форми маркетингової діяльності — цифрового 

маркетингу (англ. digital marketing). 

Цифровий маркетинг — це весь комплекс маркетингових дій, що за 

цифровими каналами та цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з 

цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах. 

Цифровий маркетинг є новим етапом розвитку традиційного маркетингу, 

що підсилює його ефективність, використовуючи сучасні та доступні більшості 
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методи розповсюдження інформації. Порівняно з традиційним маркетингом, 

цифровий маркетинг надає банку набагато більше можливостей.  

Для цифрового маркетингу не існує територіальних та часових обмежень, 

оскільки за допомогою мережі Інтернет клієнти банку можуть цілодобово та з 

будь-якої точки світу отримати необхідну інформацію та здійснити певну 

операцію. Завдяки використанню більшої кількості каналів та методів взаємодії з 

клієнтами, цифровий маркетинг дає змогу поширення інформації про банківську 

установу серед широкого кола осіб та як результат — швидшого досягнення 

цільової аудиторії та  активного її залучення у взаємодію з банком. Також 

цифровий маркетинг на відміну від традиційного маркетингу надає можливість 

оперативної оцінки проведеної кампанії та управління подіями в режимі 

реального часу. 

Слід зазначити, що, як і у традиційному маркетингу, в основі цифрового 

маркетингу лежить модель «4Р». Цей комплекс є основним елементом будь-якої 

бізнес-стратегії. Розглянемо складники моделі «4Р» з погляду цифрового 

маркетингу: 

1. Товар (Product) — продуктом в цифровому маркетингу на відміну від 

традиційного, виступає не тільки продукт чи послуга, що пропонується 

споживачам в офланйн середовищі, а й ті, що доступні в мережі Інтернет. 

2. Ціна (Price) — даний елемент маркетинг-міксу не дуже змінився за умов 

цифровізації маркетингу, проте завдяки Інтернету він надає можливість швидше 

та оперативніше відслідкувати та порівнювати ціни конкурентів, навіть не 

відвідуючи фізичних відділень банків. 

3. Місце продажів (Place) — завдяки використанню цифровим 

маркетингом більшої кількості каналів розповсюдження інформації про продути 

та послуги банку за допомогою мережі Інтернет, доступ до них можна отримати 

цілодобово та з будь-якої точки світу. 

4. Просування (Promotion) — найбільші зміни в просуванні за умов 

цифровізації маркетингу банку пов’язані з розвитком нових каналів комунікації з 

клієнтами, таких, як web-сайт, соціальні мережі, блоги, електронна пошта, 

банерна та контекстна реклама, пошукова оптимізація. На відміну від 

телебачення, радіо та друкованих ЗМІ, мережа Інтернет дозволяє безкоштовно 

розміщувати інформацію про діяльність банківської установи, продукти та 

послуги, які вона надає, а головне — залучити споживачів до взаємодії та 

отримати від них зворотний зв’язок [1]. 

Враховуючи той факт, що Інтернет-аудиторія зростає і банки все більше 

усвідомлюють привабливість даного медіа каналу, ринок Інтернет-маркетингу, а 

разом з тим і цифровий маркетинг, буде продовжувати зростати. Дана тенденція 

обумовлена тим, що, по-перше, використання традиційних комунікаційних 

каналів у поєднанні з потенціалом цифрових медіа допомагає оптимізувати 

маркетингові програми і підвищити ефективність комунікаційних заходів, а, по-

друге, завдання формування іміджу банку потребуватиме набагато менше 

маркетингових зусиль і капіталовкладень. 
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За умов цифровізації маркетингу банку, навіть традиційні банківські 

послуги набувають нової форми та переходять в цифровий формат. На нинішній 

день найбільш популярною цифровою банківською послугою є здійснення 

розрахунків і платежів з мобільних пристроїв. Це обумовлено тим, що саме 

мобільний телефон або смартфон найчастіше використовується регулярними 

користувачами для доступу в Інтернет. 

Згідно з дослідженням компанії InMind Factum Group Ukraine на 

замовлення Інтернет Асоціації України, найпопулярнішим типом доступу 

регулярних користувачів мережі Інтернет в Україні (віком 15+), які 

користуються Інтернет не рідше одного разу на місяць, за 3 квартал 2019 рр. був 

мобільний телефон або смартфон, його використовують 66 % користувачів [2]. 

Оплата в один дотик стає загальним глобальним трендом. У 2017 році 

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. [3]. 

Однією із головних банківських операцій є кредитування, на яке припадає 

близько 60 % прибутку банків. Однак і ця доволі традиційна банківська послуга 

в умовах цифрової економіки набуває суттєвих змін. Починаючи з 2008 року, у 

світовій практиці активно розвивається так зване «P2P-кредитування», яке 

використовують, переважно, небанківські установи, хоча останнім часом його 

активно починають застосовувати й банки. Як зазначається у науковій 

літературі, 2015 року світові обсяги Р2Р-кредитування становили близько 64 

млрд дол. США, а 2020-го можуть досягти 300 млрд дол. США [4]. 

В Україні вперше послуги P2P-кредитування 2015 року розпочав надавати 

ПриватБанк, пропонуючи вищу дохідність (у середньому +5 % річних від 

базових ставок за вкладами). Проте такі інвестиції для фізичних осіб ще 

залишаються більш ризиковими, ніж банківські вклади. 

Оскільки в сучасних умовах головна мета банківських установ — бути 

доступними для широкого використання електронних грошових операцій 

цілодобово з будь-якої точки світу, банки повинні працювати там, де може бути 

велика кількість їх потенційних клієнтів, а саме — в соціальних мережах. 

Соціальні мережі у сучасному середовищі є інструментом, який 

найшвидше розвивається, стрімко росте кількість користувачів, з’являються нові 

інструменти реклами. Соціальні мережі надають банкам унікальні можливості як 

для розширення клієнтської аудиторії так і для вивчення її думки про переваги і 

недоліки пропонованих банком продуктів. Також дуже цінним можуть 

виявитися пропозиції банківських клієнтів щодо вдосконалення вже наданих 

послуг і розроблення нових банківських продуктів. За правильного вибору 

стратегії просування в соціальних мережах формується ядро лояльних клієнтів 

банку і користувачів його продуктів, які активно рекомендують їх своїм друзям і 

знайомим. 

Отже, в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, 

спостерігаються зміни в маркетинговій діяльності банківських установ, а саме 

впровадження цифрового маркетингу що надає банку ширші можливості 
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розвитку. Щоб вести успішний електронний фінансовий бізнес, банки повинні 

значну увагу приділити вдосконаленню здійснення розрахунків і платежів з 

мобільних пристроїв, оскільки ця цифрова банківська послугою послуга є 

найбільш популярною, активному використанню соціальних мережах, що  може 

принести банку масу переваг та використанню нових форм кредитування, що 

забезпечує основну частину прибутку банку. 
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Реальний сектор економіки, де створюється значна додана вартість, 

виступає базисом конкурентоспроможності національної економіки. Від 

параметрів його розвитку і функціонування залежать домінантні характеристики 

економічного розвитку держави. 

Ключовою умовою ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання є рівень їх прибутковості. Загалом фінансовий результат 

діяльності підприємств реального сектору економіки за  2016–2018 рр. був 

прибутковим й за три роки зріс на 263,5 млрд грн. Загальне зростання відбулося 

переважним чинок за рахунок зростання фінансового результату  у сфері оптової 

та роздрібної торгівлі за вказаний період на 75398 млн грн, зокрема за 2017 рік у 

6,34 рази та протягом 2018 року у 2,72 рази. Також відбулося зростання 

фінансового результату з промисловості за 2017 рік на 80849 млн грн, або в 3,2  

https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_%20doslidzhen_iii_kvartal_2019_roku.pdf
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рази, за 2018 рік на 56604 млн грн, або в 2 рази. Поряд з цим для багатьох 

підприємств динаміка фінансового результату мала негативні тенденції. Зокрема 

у сфері сільського, лісового та рибного господарства відбулося зменшення 

фінансово результату за 2016-2018 роки на 23196 млн грн, зокрема протягом 

2017 року на 31,5 %, протягом 2018 року на 2 %. Завдяки переоцінці 

Укртрансгазом основних засобів виробництва та резервуванням проблемної 

дебіторської заборгованості відбулося зменшення фінансового результату 

транспортної галузі за 2017 рік в 3,2 рази, за 2018 рік у 1,33 рази. 

Важливою запорукою розвитку реального сектору економіки є  додаткове 

фінансування його основних бізнес-процесів, в тому числі через банківське 

кредитування. У сучасних умовах до джерел фінансування підприємництва в 

Україні належать власні кошти, банківські кредити, бюджетні кошти.  

Незважаючи на високі темпи зростання ВВП позитивна динаміка обсягів 

кредитування клієнтів банківськими установами є незначною. За період 2016-

2018 років обсяг ВВП зріс на 49 %, тоді як обсяги кредитів зросли лише на 11 %. 

На кінець 2018 року співвідношення обсягу кредитів до ВВП, тобто фінансова 

глибина економіки (financial deepening), становило менше 50 %, що значно 

нижче цього показника для інших країн, зокрема, у Данії — 180 %, в Японії — 

187 %, у країнах Єврозони (в середньому) — вище 100 %, у країнах із 

найбільшими доходами — вище 150 % [1]. За період 2014-2018 років  зміни 

обсягу кредитів, наданих в економіку України були  неоднозначними. Так, на 

кінець 2016 р. обсяги кредитів  наданих в економіку були меншими за обсяги 

кредитів  на кінець 2014 р. на 435 тис. грн. Це є негативним моментом і свідчить 

про невиконання банківською системою України свого головного призначення 

— ресурсного забезпечення економіки. За період 2016-2018 років 

спостерігається незначна проте стійка тенденція зростання залишків на 

кредитних рахунках клієнтів банків, зокрема за 2016 рік на 4,23 %, за 2017 рік на 

3,06 %, за 2018 рік на 9,81 %. 

Протягом 2015-2018 років обсяги кредитів наданих нефінансовим 

корпораціям переважали над обсягами кредитів наданих домашнім 

домогосподарствам, проте не мали стабільної динаміки до зростання. Після 

незначного зростання у 2015 році обсяги кредитів наданих в реальний сектор 

економіки у 2016 році зменшились на 13900 млн. грн до суми у 822 110 млн грн. 

Протягом 2017-2018 років обсяги даних кредитів зросли на 4,5% до суми 859 740 

млн грн. на початок 2019 року. [2] Негативною тенденцією розвитку 

банківського кредитування суб’єктів господарювання є те, що кредити  

надавались переважно на короткий термін та переважно на фінансування 

обігового капіталу. Кредити в реальний сектор економіки терміном до 1 року 

становили на початок 2017 року — 37,22 %, на початок 2018 року — 42,77 %, на 

початок 2019 року — 48,11 %. 

Опитування проведене НБУ у 2017 році, респондентами якого стали 26 % 

— малих підприємств, 49 % — середніх підприємств та 25 % великих 

підприємств виявило, що 66 % підприємств відмовляються від фінансування 

через банківські установи. Виявлена тенденція до уникнення використання 
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банківських кредитних послуг обумовлена наявністю низки факторів. Серед 

яких визнано  високу вартість кредитних ресурсів (67 % респондентів); високі 

вимоги до застави (35 % респондентів); нестабільність курсу валют (30 % 

респондентів); наявність альтернативних джерел фінансування (25 % 

респондентів); невпевненість у виконанні  боргових зобов’язань (17 % 

респондентів) [3]. 

З позиції банківських установ низький рівень обсягів кредитів наданих 

суб’єктам господарювання в сучасних умовах  можна пояснити високими 

ризиками для банків, що виникають в результаті ряду причин: відсутність 

прозорості економічної діяльності позичальників, низька податкова культура; 

висока енергоємність, нераціональне енергоспоживання та низькі екологічні 

характеристики низки виробництв реального сектору економіки; існування 

проблемної заборгованості в секторі малого, середнього та великого 

підприємництва; відсутність ефективних правових механізмів, що гарантують 

реалізацію майнових інтересів учасників кредитних операцій. 

Загалом напрямки вирішення проблем та стимулювання подальшого 

розвитку банківського кредитування підприємств реального сектору економіки 

можна поділити на умовні групи, зокрема пропозиції на рівні макроекономічного 

середовища через дієві механізми з доку держави та НБУ та удосконалення 

мікросередовища господарської діяльності суб’єктів господарювання та 

фінансової діяльності  банківських установ. 

На рівні кабінету міністрів України важливим є: формування та реалізація 

державних програм підтримки перспективних галузей  економіки; послідовна 

модернізація ключових галузей виробництва; реформування державних банків 

шляхом підвищення стандартів корпоративного управління. З боку НБУ 

необхідним є створення механізму структурного рефінансування з метою 

подальшого спрямування цих коштів підприємствам реального сектору 

економіки. Ключовим принципом має стати залежність обсягів та вартості 

кредитів, наданих НБУ комерційним банкам, від обсягів та якості кредитів, що 

надаються банками підприємствам реального сектору економіки. 

Задля підвищення привабливості суб’єктів господарювання для  

кредитування банківськими інститутами підприємствам необхідно активно 

запроваджувати сучасні інноваційні напрямки ведення виробничої діяльності, 

активно здійснювати перехід на низьку енергоємність, раціональне 

енергоспоживання та використання потенціалу екологічно чистих 

відновлюваних джерел енергії, здійснювати прозору економічну діяльність, 

забезпечити  привабливе ліквідне забезпечення для банківських установ. На 

рівні банківської системи України важливими заходами, що сприятимуть 

активізації співпраці банківських установ та суб’єктів господарювання є: 

підвищення рівня прибутковості банків, підтримка рівня ліквідності, підвищення 

рівня капіталізації, удосконалення методики оцінки ризиків на стадії оцінювання 

кредитоспроможності потенційного позичальника; зниження вартості 

кредитування за рахунок участі банків у державних програмах фінансування 

перспективних галузей економіки, впровадження системи моніторингу застави. 
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Отже, реальний сектор економіки є ключовою ланкою економіки держави, 

яка забезпечує її конкурентоспроможність. Вирішення зазначених проблем 

банківського кредитування суб’єктів господарювання реального сектору 

економіки на рівні макро- та мікроекономічного середовища підприємств та 

банківських установ дозволить забезпечити стале зростання ефективності 

економіки  в умовах економічної нестабільності.  
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Аналіз діяльності комерційних банків показує, що для успіху 

конкурентних переваг необхідним є процес впровадження інновацій з 

допомогою застосування нових досягнень науки, техніки і технології. Інновації 

стали характерною особливістю і сутністю сучасного розвитку в усіх сферах 

економіки, в тому числі і в банківській. Проте, високий ризик і невизначеність 

результатів, стримують інноваційну активність переважної більшості 

банківських установ, перешкоджаючи їх переходу до інноваційного шляху 

розвитку. Тому, питання впровадження інновацій в банківську діяльність та 

дослідження особливостей управління ризиками при впровадженні інноваційних 

процесів набувають особливої актуальності на сучасному етапі економічного 

розвитку.  

Підвищити ступінь визначеності інноваційних рішень можливо шляхом 

аналізу ймовірних ризиків та розробки заходів, спрямованих на зниження їх 

негативних наслідків. Втілення інноваційних банківських проектів неможливе 

без урахування притаманних банківському бізнесу ризиків, що за стандартом 

банківського нагляду Базель ІІ класифікуються як системний, стратегічний, 

кредитний, ризик країни, ринковий, процентний, ризик ліквідності, валютний, 

операційний, правовий, репутаційний. 

http://agropolit.com/blog/86-vidnoviti-kredituvannya
https://www.bank.gov.ua/
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 Науковці не заперечують існування інноваційного ризику в діяльності 

банківських установ, проте даний вид ризику не входить окремою складовою до 

основних банківських ризиків. Головна мета управління інноваційними 

ризиками полягає у тому, щоб не допустити зростання агрегованого ризику. 

Основними джерелами виникнення інноваційного ризику в банківській сфері  є 

1: помилковий вибір проекту, недостатнє врахування інтересів клієнтів; 

недостатнє фінансування; маркетингові ризики; посилення конкуренції; 

недостатня кваліфікація персоналу. 

Також, в процесі впровадження фінансових інновацій в банківській 

діяльності науковці виділяють чотири категорії ризиків 1: 

 стратегічний, обумовлений неможливістю подальшого розвитку 

впроваджуваних технологій згідно з ринковими вимогами; 

 операційний, обумовлений недосконалістю нових способів здійснення 

банківських операцій; 

 репутаційний, обумовлений тим, що інноваційні банківські послуги 

можуть не знайти платоспроможного попиту в ситуації, коли користувачі 

надають перевагу відомим, широко вживаним технологіям; 

 правовий, обумовлений недостатнім обґрунтуванням ефективності 

інноваційних проектів унаслідок використання традиційних методів їх оцінки, 

які не враховують особливостей упровадження саме інноваційних банківських 

проектів. 

Ефективне управління ризиками — важливий аспект діяльності 

комерційних банків. Цей процес охоплює як моніторинг, так і мінімізацію та 

вартісну оцінку ризиків, що впливає на прибутковість і розвиток банківської 

системи країни. 

Процес управління ризиками фінансових інновацій повинен включати в 

себе 6 етапів 2: 

1. Постановка цілей і завдань управління ризиками. 

2. Ідентифікація факторів ризиків. 

3. Оцінка ризиків. 

4. Розробка превентивних заходів. 

5. Моніторинг ризику. 

6. Оцінка ефективності прийнятих рішень і їх коригування. 

Ризиками можна управляти, керуючись наступними методами: створення 

резервів, диверсифікації, лімітування, страхування. 

Впровадження інноваційних систем електронного банкінгу є найбільш 

популярною серед комерційних банків практикою. До основних ризиків, 

пов’язаних з впровадженням систем електронного банкінгу, прийнято відносити 

операційний, юридичний, стратегічний, репутаційний та ризик ліквідності. 

Джерелами загроз тут можуть виступати як програмне забезпечення, так  

навмисне або ненавмисне спрацьовування людського фактору.  

Наприклад, загрози банківської інформаційної безпеки можуть виходити 

від користувачів зовнішніх мереж (атаки з Інтернету, зловмисне використання 

каналів дистанційного банківського обслуговування), від персоналу банку 
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(внаслідок помилкових дій чи недбалості). У програмному забезпеченні, що 

підтримує послуги інтернет-банкінгу, можуть бути вбудовані підпрограми 

руйнівного впливу або комп’ютерні віруси. Чималу загрозу несуть в собі збої у 

роботі обладнання та програмного забезпечення. 

Базельський комітет з банківського нагляду визначив принципи з 

управління ризиками при наданні банківських послуг в електронному форматі, 

які включають: принципи для ради директорів і правління банку; принципи для 

вибору і адекватного функціонування засобів забезпечення безпеки; принципи 

для підвищення значимості управління ризиками 3. 

Базельським комітетом було запропоновано використання інтегрованого 

підходу до управління ризиками, контроль за якими має відповідати невід’ємній 

частині загальної системи управління ризиками банківської установи і 

враховувати специфіку інноваційних продуктів та послуг, операційну структуру 

і корпоративну культуру управління інноваціями, загальний профіль ризиків, 

тобто необхідно своєчасно змінювати підходи до побудови систем управління 

ризиками, які б враховували особливості інноваційної діяльності. 

На нашу думку, для ефективного управління ризиками необхідно створити 

відділ інноваційного розвитку на базі кожного комерційного банку. Цей відділ 

має стати органом комплексного регулювання інновацій в конкретній 

організації. 

В Україні, на жаль, комерційні банки через нестачу коштів не мають 

подібного відділу. Крім того, більшість організацій банківського сектора не 

усвідомлюють всієї значущості фінансових інновацій, тому вважають 

недоцільним створювати цілий відділ, зайнятий розробкою і впровадженням 

інновацій. 

Щодо європейських банків, то там створюються автономні підрозділи, що 

займаються питаннями інноваційного розвитку. В Америці це Команда інновацій 

та розвитку Bank of America, інноваційні офіси банків Citigroup, Bank of New 

York Mellon, у Великобританії — інноваційні офіси британського банку Barclays 

і інші 4. 

Таким чином, визначено, що при впровадженні фінансових інновацій 

комерційні банки схильні до ряду ризиків. Оскільки уникнути ризику в 

інноваційній діяльності неможливо, ним необхідно управляти. Управління 

ризиками фінансових інновацій дозволяє передбачити ризик і по можливості 

знизити ступінь його негативного впливу. Для ефективного управління ризиками 

від впровадження фінансових інновацій нами було запропоновано на базі банків 

створити відділ інноваційного розвитку, який повинен стати центром управління 

фінансовими інноваціями кожної конкретної організації. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ 

ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ 

 

Красовська І., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 

Банківська сфера розвивається під впливом такого фактору як 

цифровізація. 

Цифровізація у Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки визначається як насичення фізичного світу 

електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 

інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний 

простір [1].  Розробка теорії цифровізації визначається роботами таких вчених, 

як І. Ансофф, Р. Акофф, С. Веретюк, С. Войтко, В. Геєць, А. Глушенкова, 

О. Гудзь, П. Дойль, П. Друкер, І. Зеліско, С. Коляденко, І. Карчева, Н. Краус, 

Р. Ліпсі, Л. Лямін, І. Малик, П. Стецюк, А. Томпсон, Е. Тоффлер, К. Шваб та ін. 

[2]. 

Наукою досліджуються загальні підстави цифровізації, тенденції розвитку 

цифрової економіки, вплив на інші сфери життєдіяльності, досягнення 

соціально-економічного ефекту, а також можливості вимірювання змін, критерії 

аналізу. 

Цифровізація банківської сфери має певні відмінності. 

Перш за все, даний процес спрямовується на вдосконалення існуючих та 

створення нових банківських послуг та продуктів. 

Відповідно до їх появи на ринку банківських послуг посилюватиметься 

потреба у впровадженні нових технологій обслуговування клієнтів, у зміні умов 

практичної діяльності і, відповідно, вимог до компетенцій працівників. 

Як наслідок, банківська сфера потребуватиме розробки нового підходу до 

реалізації продуктів та послуг з урахуванням вимог клієнтів та середовища, що 

постійно змінюється. 

У той же час означені відмінності розкривають зміст конкретних 

результатів діяльності банків, фінансово-кредитних установ у вигляді інновацій, 

як внутрішніх, так і зовнішніх, формуючи систему компетенцій, серед яких: 

- володіння інформацією щодо нових видів банківських продуктів та 

послуг; 

- готовність до застосування нових методів роботи; 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
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http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
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- спроможність використовувати цифрові системи менеджменту, 

маркетингу, взаємодії з клієнтами; 

- досконале користування програмними продуктами, бачення можливостей 

цифрових фінансових установ; 

- розуміння шляхів підвищення впливовості на клієнтів за допомогою 

відповідального ставлення та використання соціальних мереж; 

- усвідомлення змін, що відбуваються у сфері соціально-економічних 

ролей, згідно з якими фінансово-кредитні та банківські установи змінюють роль 

посередника на роль агента, а клієнти набувають більшої автономності, 

самостійності щодо відповідної установи. 

Враховуючи зазначене, працівники установ, діяльність яких пов’язана з 

наданням фінансових послуг, мають адаптуватися до того, що основним 

ресурсом їх діяльності є інформація, що має відповідати вимогам невичерпності, 

надійності, своєчасності, достовірності, а робочим середовищем - віртуальний 

Інтернет-простір. Збільшення мобільних додатків для обслуговування клієнтів, 

зручність їх використання клієнтами, відсутність прив’язки до певного місця, 

часу створюють передумови для переорієнтації працівників на прийняття того, 

що саме їх установа, тобто вони мають пристосовуватися до клієнта, а не 

навпаки. 

Підтвердженням такої тенденції є поява таких банківських продуктів, як 

мобільний банкінг, Інтернет-банкінг, зона 24, електронний залишок, POS-

термінали в торговельних мережах тощо. Вони продовжують розвиватися, а 

тому і рівень вимог до персоналу також зростає. 

Як підкреслює Тарасюк С., «щоб вижити, традиційним фінансовим 

установам треба буде постійно оцифровувати власні послуги, широко 

використовувати мобільні додатки, а також хмарні технології. Нині головна мета 

цих установ — бути доступними для широкого використання електронних 

грошових операцій цілодобово з будь-якого куточка світу. Щоб вести успішний 

електронний фінансовий бізнес, банки повинні працювати там, де може бути 

велика кількість їх потенційних клієнтів, а саме — в соціальних мережах [3, с. 

99].  

Пов’язані з цим зміни впливають на такі складові, як операційно-

технологічна (визначення та забезпечення потреби у нових продуктах та 

послугах, оптимізація мережі філій та відділень, впровадження нового 

обладнання та сучасних технологій), маркетингова (поведінка на ринку,  вибір 

ринків, продуктів і послуг),  фінансова (визначення та забезпечення потреби у 

фінансових ресурсах), а також кадрова (визначення та забезпечення потреби у 

висококваліфікованому профільному персоналі).   

Виходячи з того, що технологічно персонал має забезпечити цифровий 

розвиток банківської установи, основними системами компетенцій стають 

професійна орієнтація в Інтернет-просторі, оволодіння мобільними пристроями у 

випереджальному режимі, аналітична спроможність швидко працювати з 

великими обсягами різноманітної інформації, володіти механізмами хмарних 

обчислень, машинним навчанням, користуватися реєстрами зберігання даних. 
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Крім того, працівники мають стати носіями нового мислення щодо 

взаємодії з клієнтами, між собою, бізнесом взагалі. Вже сьогодні банківські 

установи пропонують малому та середньому бізнесу аутсорсинг процесів на базі 

міжвідомчих систем електронного документообігу, формують екосистеми і 

маркетплейси, заробляючи на комісіях і залучаючи до себе потенційних клієнтів, 

співпрацюють з фінтех-стартапами, розвивають цифровий банкінг, який на 

думку Корнівської В. О., долаючи просторово-часові перешкоди економічної 

діяльності, в режимі онлайн забезпечує доступ до фінансових послуг і реалізацію 

зростаючих фінансових потреб клієнта без фактичного фізичного доступу до 

банківської установи шляхом віддаленої ідентифікації» [4, с. 256]. 

Взявши до уваги твердження Степаненко О. про те, що для досягнення 

цілей цифровізації необхідно виконати завдання,  пов’язані з розвитком єдиного 

цифрового простору банківського сектора, інтеграцією єдиного цифрового 

простору банківського сектора з інформаційними системами бізнес-організацій, 

органів державного управління, використанням банками централізованої 

архітектури автоматизованих банківських систем, створенням умов для 

використання банками аутсорсингу в сфері інформаційних технологій, 

впровадженням клієнторієнтованих технологій і рішень, таких як контакт-

центри та системи підтримки взаємовідносин з клієнтами, впровадженням 

сучасних технологій управління банківськими ризиками, використанням методів 

інтелектуального аналізу даних для оброблення великих масивів інформації та 

підтримки прийняття управлінських рішень, розширенням лінійки банківських 

продуктів з банківського обслуговування, впровадженням ефективних методів і 

прогресивних технологій міжбанківської взаємодії в єдиному цифровому 

просторі банківського сектора [5, с. 126], професійна компетентність 

працівників  стає чи не головною передумовою подальшого розвитку. 
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На сучасному етапі світове господарство розвивається безпрецедентними 

темпами, і на чільне місце висуваються проблеми сталості та збалансованості 

економічного зростання. У цьому світлі питання розподілу економічних вигід 

між чоловіками й жінками набуває гострої актуальності. Не менш важливою є 

оптимізація використання інтелектуального і лідерського потенціалу жінок в 

умовах цифрової економіки. 

Нерівномірність розподілу оплати праці між жінками й чоловіками тісно 

пов’язана з гендерною сегрегацією ринку праці. Вертикальна сегрегація полягає 

у нерівномірному гендерному розподілі за позиціями посадової ієрархії, коли 

частка жінок переважає на нижчих щаблях і неухильно зменшується з 

підвищенням рівня доходу та соціального статусу посад. Горизонтальна 

сегрегація передбачає нерівномірний розподіл жінок і чоловіків за галузями 

економіки та професіями. Зокрема, в усьому світі жінки складають явну 

меншість у професіях, безпосередньо пов’язаних з цифровою економікою. Так, 

станом на 2019 р. гендерний розподіл працівників у секторі IKT (інформація, 

комунікація, технології) в Європейському Союзі становить 1:5 на користь 

чоловіків, а гендерний розрив в оплаті праці в цій сфері складає майже 20 %. 

Основними проблемами для прогресу жінок в ІКТ вважаються відсутність у них 

цифрових навичок, гендерні стереотипи, а також низька активність жінок у 

цифровому підприємництві [5]. Вертикальну гендерну сегрегацію у світовій 

економіці ілюструє той факт, що жінки займають менше третини керівних посад 

середньої та вищої ланки (2018 р.) і в той же час виконують непропорційно 

велику частку неоплачуваної домашньої праці. За даними ООН, кожний долар, 

вкладений у програми розвитку діяльності жінок, спрямованої на отримання 

доходу, може принести 7 доларів прибутку [3]. 

Дослідивши горизонтальну гендерну сегрегацію на ринку праці України, 

Т. Марценюк виявила, що інформаційні технології належать до стереотипно 

чоловічих професій. Однак банківський та інвестиційний бізнес, страхування і 

юриспруденція є майже однаково бажаними сферами і для жінок, і для чоловіків 

[1]. З іншого боку, за останніми даними Держкомстату України (ІІ квартал 

2019 р.), у сфері фінансової та страхової діяльності існував найбільший 

гендерний розрив оплати праці серед усіх галузей української економіки за 

винятком розважальної сфери. У фінансовій сфері середня заробітна плата жінок 

складала лише 64 % від заробітної плати чоловіків при середньому показнику по 

українській економіці 77,8 %. Відповідний показник у сфері інформації і 

телекомунікацій був дещо вище середнього і складав 78,3 % [2].    
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Кращі світові практики покликані досягти гендерного балансу задля 

справедливості й найбільш ефективного використання трудового й 

інноваційного потенціалу жінок. У розвинених економіках стратегії гендерної 

рівності носять послідовний і наскрізний характер — від глобальної стратегії 

ООН до регіональних, національних та інституційних стратегій, політик, законів 

і нормативних актів. 24-25 вересня 2015 р. ООН у «Порядку денному 2030» 

проголосила гендерну рівність однією з 17 цілей сталого розвитку (СЦР). СЦР 

№5 (гендерна рівність і розширення повноважень жінок) має розглядатися у 

тісній взаємодії з СЦР №8 (гідна праця та економічне зростання).    

Варті уваги ініціативи транснаціональних корпорацій, спрямовані на 

розширення прав і можливостей жінок. Так, банк Сredit Suiss (CS), 

зацікавившись науковими повідомленнями про те, що участь жінок у діяльності 

правління позитивно відзначається на показниках прибутковості, у 2014 р. 

створив банк даних «The Credit Suisse Gender 3000 (CSG 3000)», який враховує 

всі найважливіші галузі, охоплює 27 тис. менеджерів вищої ланки із більш ніж 

3000 компаній і 40 країн. Наскільки нам відомо, СSG 3000 є наймасштабнішим 

проектом із дослідження гендеру в економіці. Bідслідковуючи взаємозв’язок між 

жіночим представництвом та економічними показниками компаній, CS виявив, 

що чим більше жінок представлено у вищому керівництві, тим більший 

додатковий прибуток приносять компанії своїм власникам. Звіт СSG 3000 

продемонстрував, що з кінця 2013 р. до середини 2016 р. компанії, в яких жінки 

складали 25 % вищого керівництва,  зростали на 2,8 % швидше середнього; 

компанії, де жінки складали 33 % вищого керівництва, випереджали середні 

темпи зростання на 4,7 %; а в компаніях, де жінки складали понад 50 % вищого 

керівництва, випередження досягало 10,3%. Більше того, таке швидке зростання 

відбувалося за несприятливих економічних умов, коли індекс MSCI ACWI за той 

же період знизився на 1 %. Прибутковість власного капіталу фірм, де більшість у 

вищому керівництві складають жінки, перевищує середній показник RoE на 19 

%, а виплати дивідендів вищі на 9 % [4].   

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що розширення повноважень та 

підтримка жінок у цифровій економіці та банківській сфері сприятиме 

гендерному балансу в цих перспективних і високодохідних галузях, 

забезпечуючи тим самим соціальну стабільність і справедливість. Збільшення 

частки жінок у вищому керівництві банків, венчурних фондів та інших 

фінансових інститутів призведе до покращення фінансово-економічних  

показників і пришвидшення темпів зростання як самих суб’єктів 

господарювання, так і галузі в цілому, а отже сприятиме економічному прогресу 

України. Окрім того,  розширення прав та можливостей жінок у цифровій 

економіці означатиме демократизацію України та її наближення до європейських 

стандартів. 
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Значні державні витрати на підтримання діяльності системно важливих 

банків, а також вплив фінансової безпеки функціонування даних інститутів на 

безпеку всього банківського сектору зумовлює необхідність дослідження 

теоретичних підходів забезпечення фінансової безпеки системно важливих 

банків. Нестабільність економічної кон'юнктури, фінансові кризи, державна 

зміна функціоналу економіки, зростання частки тіньової економіки та інші 

чинники, змушують удосконалювати систему забезпечення, а отже, і питання 

формування ефективного механізму забезпечення банківської фінансової 

безпеки наразі набуває особливої актуальності. 

Метою роботи є визначення особливостей механізму забезпечення 

фінансової безпеки системно важливих банків. 

На сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення поняття «механізм 

забезпечення фінансової безпеки банку». Так, А. Савчук визначає механізм 

забезпечення фінансової безпеки як систему організаційних, фінансових та 

правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, 

нейтралізацію та ліквідацію загроз [1]. Дане визначення є найбільш поширеним 

та може бути застосований щодо різних економічних суб’єктів — банків, 

підприємств, держави. На думку Е. Дмитренко, сутність механізму забезпечення 

фінансової безпеки визначається як сукупність різних засобів (економічних, 

політичних, кадрових, інформаційних, наукових, оперативно-розшукових, 

правових), за допомогою яких забезпечується захист фінансових інтересів 

держави, суспільства, особи від внутрішніх i зовнішніх загроз» [2, c. 54]. Автор 

розширює перелік засобів впливу, разом з тим визначає основну мету 

функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки як захист 

фінансових інтересів. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-5.pdf
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/higher-returns-with-women-in-decision-making-positions-201610.html
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Важко не погодитись із визначенням В. Левицького, згідно з яким 

«механізм забезпечення фінансової безпеки банку» визначається як «сукупність 

фінансово-економічних, фінансово-мотиваційних, фінансово-організаційних та 

фінансово-правових процедур прийняття управлінських рішень щодо 

забезпечення захисту фінансових інтересів банку, які дають змогу узгоджувати 

інтереси взаємодіючих сторін, об’єктів і суб’єктів управління й спрямовані на 

своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз» [3, 

с. 91]. Разом з тим, вчений акцентує увагу лише на процедурі прийняття 

управлінських рішень як основним шляхом забезпечення фінансової безпеки, не 

враховуючи при цьому вплив регуляторних органів.  

На нашу думку, механізм забезпечення фінансової безпеки системно 

важливого банку слід розглядати як взаємозалежну та взаємопов’язану 

сукупність організаційних та економічних елементів, що через специфічні 

важелі, методи та інструменти визначають умови та порядок дій щодо 

забезпечення фінансової безпеки, послідовна взаємодія яких забезпечує 

підтримку стійкості функціонування та захисту фінансових інтересів банківської 

установи, діяльність якої знатна впливати на рівень системного ризику. Слід 

також зазначити, що даний механізм функціонує з урахуванням методичних 

рекомендацій регулятора фінансово-кредитного ринку та ринку фінансових 

послуг, а також визначеної концепції, політики та стратегії забезпечення 

фінансової безпеки, розроблена менеджментом банку.  

Механізм забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності 

зумовлений низкою умов: підтримання ліквідності, впровадження фінансових 

інновацій, забезпечення охорони інформації, збереження якості активів та ін. 

Розробка механізму забезпечення фінансової безпеки банку передбачає 

формування оптимальної структури ресурсів та захисту фінансових інтересів 

банку з урахуванням впливу чинників прямої та опосередкованої дії зовнішнього 

та внутрішнього середовища.   

Цільовим орієнтиром механізму є забезпечення сприятливих 

організаційних та економічних умов здійснення діяльності задля захисту 

фінансових інтересів та досягнення стійкого та ефективного функціонування 

банків, а також оперативна адаптація технології й економічного інструментарію 

забезпечення фінансової безпеки системно важливих банків до змін умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки формується через призму 

відповідної методології, визначення стратегічних і тактичних цілей і шляхів їх 

досягнення (концептуальне забезпечення), підготовки нормативних правових 

актів, які регулюють фінансову сферу, організаційно-виконавчої діяльності 

державних органів в межах їх владних повноважень із забезпечення фінансової 

безпеки (організаційно-управлінське забезпечення), залучення необхідних 

ресурсів для досягнення прийнятного рівня фінансової безпеки та слідування 

національним фінансовим інтересам (ресурсне забезпечення) [4]. Він має 

реалізуватися на основі розробки відповідної тактики та стратегії, проведення 

адекватної фінансової політики, визначення суб’єктів та об’єктів впливу, 
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наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки, визначення та 

конкретизації функції та принципів, систематизації загроз, застосування методів, 

інструментів та важелів забезпечення безпеки. 

Варто зазначити, що механізм управління фінансовою безпекою банку 

багатогранний та складний процес, елементи якого перебувають в динамічній та 

узгодженій взаємодії, що дає можливість забезпечити захист фінансових 

інтересів та стійке функціонування банківської установи. 

Висновки. Результативність функціонування механізму забезпечення 

фінансової безпеки системно важливих банків залежить від ступеня 

впорядкованості його елементів, їх взаємодії та спрямованості щодо досягнення 

основної мети — підтримку стійкого функціонування та захисту фінансових 

інтересів банківської установи, діяльність якої знатна впливати на рівень 

системного ризику. 
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Розглядаючи інвестиційну діяльність банку, як економічного суб’єкта, 

можемо стверджувати, що це процес в якому банк виступає в як інвестор, 

тимчасово вкладає свої ресурси на певний термін з метою створення та 

придбання реальних активів або купівлі фінансових активів задля отримання 

прибутку. Мобілізуючи капітали, заощадження населення та інші тимчасово 
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вільні грошові кошти банки формують свої ресурси, щоб в подальшому 

прибутково їх використовувати [1]. 

А під банківськими інвестиціями розуміють вкладення на тривалий термін 

ресурсів банку в досить прибуткові цінні папери, а також непрямі економічні 

внески, що тягне за собою їх розподіл і отримання додаткового доходу [2]. 

У джерелі [3] автор під інвестиційної діяльністю банків розуміє 

«діяльність універсальних і спеціалізованих банків, спрямовану на фінансування 

інвестиційних проектів на кредитній та пайовій основі, на організацію емісії та 

розміщення цінних паперів на первинному ринку, на управління активами, на 

управління інвестиційними компаніями, на укладення угод з нерухомістю, на 

консалтингово-аналітичну діяльність, на проведення брокерсько-дилерских 

операцій».  

При цьому інвестиційна діяльність банку має й інший економічний аспект, 

який пов’язаний з реалізацією іншої ролі — фінансового посередника. 

Виконуючи функції посередників, банки допомагають задовольняти потреби 

господарюючих суб’єктів в інвестиціях. Попит на них в умовах ринкової 

економіки виникає в грошово-кредитній формі. Крім того, банківські установи 

надають можливість своїм клієнтам перетворювати заощадження і накопичення 

в інвестиції. 

Отже, для інвестиційної діяльності банківської установи характерна 

подвійна природа. При розгляді інвестиційної діяльності з точки зору 

економічного суб’єкта — банку, то вона націлена на збільшення його доходів, 

ефект інвестиційної діяльності в макроекономічному аспекті полягає в 

досягненні приросту суспільного капіталу. 

Прагнучи ефективно здійснювати інвестиційну діяльність банківський 

менеджмент повинен розуміти свої можливості для її реалізації. У сучасних 

умовах процес здійснення інвестиційної діяльності банківських установ 

ускладняється відсутністю своєчасної і якісної інформації про розвиток банку, 

що слугує причиною слабкої інвестиційної активності. Отже, банкам при 

розміщенні своїх інвестицій необхідно виконання комплексних заходів: обробка 

інформаційних матеріалів, вивчення кредитних історій, аналіз неформальних 

факторів і оцінки суб’єктивних передумов тощо. З огляду на цю проблему, 

пропонуємо використовувати SWOT-аналіз для прийняття рішень у сфері 

інвестиційної діяльності банку. Використання даного інструменту дозволяє 

зіставляти сильні та слабкі сторони потенціалу банку з можливостями та 

загрозами, що генеруються зовнішнім середовищем функціонування. За 

допомогою SWOT-аналізу керівництво банку має можливість здійснити оцінку 

термінів та готовності до реалізації інвестицій, а також вжити заходи з метою 

підвищення інвестиційної привабливості проекту [4]. 

SWOT-аналіз — є діагностичною процедурою за допомогою якої 

проводиться оцінка початкового стану об’єкту, аналіз наявних ресурсів та 

виявляються загрози, що можуть перешкодити досягненню поставлених цілей. 

Зважаючи на це, даний метод допомагає значно спростити аналіз та сформувати 

базу для прийняття зважених інвестиційних рішень.  
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За результатами проведення SWOT-аналізу можна розробити стратегію 

розвитку інвестиційної діяльності, ефективність якої буде стимульована за 

допомогою обґрунтування сценаріїв розвитку. Розуміючи виявлені загрози, 

керівництво банку має можливість провести превентивні заходи та знизити 

ступінь впливу «слабкостей», зміцнити наявні сильні сторони з метою 

використання всіх можливостей, які є в розпорядженні банку на даний момент 

або можуть з’явитися в найближчому майбутньому. 

За результатами SWOT-аналізу інвестиційної діяльності АТ «Ощадбанк», 

було виявлено такі недоліки: висока вартість залучених ресурсів для участі в 

інвестиційних проектах та низька привабливість інвестиційного кредитування 

через високу вартість; повільне впровадження інвестиційних інновацій; майже 

відсутні переваги клієнтів банку порівняно з клієнтами інших банків; обмежене 

коло додаткових послуг (вузький спектр); існування бізнес-процесів, що 

потребують удосконалення. 

Все це заважає банку ефективно провадити діяльність із залучення 

тимчасово вільних коштів населення та юридичних осіб з метою їх подальшого 

інвестування. При цьому банк має низку рис, що вигідно його вирізняють серед 

інших банківських установ, а саме: банк із 100 % державним капіталом; 

орієнтація на продуктах і послугах для населення; широка філійна мережа, в 

тому числі і присутність за кордоном; багатий досвід залучення і обслуговування 

клієнтів. 

Оскільки інвестиційна діяльність вітчизняних банків знаходиться на етапі 

розвитку, тому необхідно застосовувати цілий комплекс стратегічних заходів для 

забезпечення нормальних умов для їх функціонування. На основі проведеного 

аналізу інвестиційної діяльності АТ «Ощадбанк» з використанням методу 

SWOT-аналізу було запропоновано заходи щодо її удосконалення (рис. 1).  
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Рис. 1. Характеристика заходів щодо удосконалення інвестиційної діяльності 

банківської установи 
 

Поєднання представлених заходів може бути реалізовано у вигляді таких 

стратегій: 

SO — заходи, які необхідно проводити для використання сильних сторін і 

збільшення можливостей банку; 

WO — заходи, які необхідно провести для подолання слабких сторін і 

використовувати наявні можливості; 

ST — заходи, які використовують сильні сторони банку для запобігання 

загроз; 

WT — заходи, які мінімізують слабкі сторони для запобігання загроз. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КАПІТАЛУ БАНКУ: 

СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ 

Маренич А., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри менеджменту та ІТ 

Міхальчук О., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

Розвинута банківська система є однією з умов успішного розвитку 

економіки країни, оскільки формує умови і надає можливості для використання 

різних форм і методів фінансування, способів обслуговування господарюючих 

суб’єктів. Розвиток економіки значною мірою визначається рівнем достатності 

капіталу банківської системи, яка є основою для забезпечення умов активізації 

інвестиційної діяльності в країні, уникнення і подолання економічної кризи.  

Донедавна використання терміну «капітал банку» було характерним лише 

для нормативних документів, що регулюють сферу банківської діяльності. 

Вітчизняне законодавство визначає сутність капіталу банку як залишкову 

вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань: Капітал = 

Активи – Зобов’язання. Тож законодавство трактує поняття «банківський 

капітал» тільки як власний капітал банку [1]. Світова практика показує, що 

неминучою характеристикою і наслідком банківських криз є зниження рівня 

власного капіталу банку. 

У табл. 1 представлено підходи до тлумачення економічної природи 

капіталу банку наведені у наукових джерелах. 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до змісту поняття «капітал банку» 
Автор та джерело Зміст 

С. Коваль [2, с. 107] головний показник здатності банку до розвитку, можливості 

витримувати конкуренцію, здійснювати подальший розвиток 

О. Васюренко, 

К. Волохата [3] 

сукупність внесених власниками (учасниками капіталу) власних 

коштів, які зростають у результаті ефективної банківської 

діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок 

додаткових надходжень з боку учасників 
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продовження табл. 1 

Автор та джерело Зміст 

Т. Смовженко, 

О. Скаско, 

М. Могильницька [4] 

кошти, спеціально створені фонди та резерви, призначені для 

забезпечення фінансової стійкості, комерційної та господарської 

діяльності, відшкодування можливих збитків, і які перебувають 

у користуванні банку 

О. Кириченко [5, с. 38] сукупність капіталів у грошовій формі, що акумулюються 

банком, у вигляді банківських ресурсів та використовуються ним 

для здійснення кредитно-розрахункового обслуговування 

клієнтів та проведення інших операцій 

А. Герасимович, 

М. Алексеєнко, 

І. Парасій-Вергуненко 

[6] 

грошові кошти та виражена у грошовій формі частина майна, що 

належать його власникам, забезпечують економічну 

самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для 

здійснення банківських операцій та надання послуг з метою 

одержання прибутку  

 

Проведене дослідження змісту, що вкладається науковцями у поняття 

«капітал банку» дозволило виявити риси, якими він характеризується: 

1) представлений лише в грошовій формі; 

2) використовується в операційній діяльності банку з метою одержання 

прибутку; 

3) банківський капітал містить власний капітал, складовими якого є стійка 

частина, тобто постійні елементи — це статутний капітал банку та змінні 

складові — це нерозподілений прибуток; 

4) достатній рівень банківського капіталу є важливим не лише конкретного 

банку, але і банківської системи в цілому, крім того, він є визначальним і для 

економіки країни загалом. 

Ресурси (капітал) комерційного банку за джерелами утворення можна 

розділити на дві основні групи: власний капітал і залучені кошти (зобов’язання) 

[7, с. 77]. Власні кошти (капітал) складають основу діяльності банку, оскільки: 

– забезпечують банку як юридичної особи економічну самостійність; 

– виступаючи резервом ресурсів, що дозволяє підтримувати його 

ліквідність і платоспроможність навіть при втраті банком частини своїх активів 

або виникнення збитків від операцій на ринку банківських послуг; 

– визначають масштаби діяльності банку (економічні нормативи, які 

встановлює Національний банк України для регулювання діяльності банківських 

установ, в основному розраховуються по відношенню до розміру власних коштів 

банку); 

– виступають джерелом розвитку матеріальної бази банку, тобто 

забезпечують зростання філіальної мережі, оснащення структурних підрозділів 

банку новітньою технікою і передовими інформаційними банківськими 

технологіями; 

– визначають конкурентну позицію банку на внутрішньому і 

міжнародному ринках; 

– наявність у банківської установи в достатньому обсязі власних коштів 

забезпечує дотримання економічних інтересів його вкладників і кредиторів, 
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тобто можливість виплати їм компенсації в разі виникнення у банку збитків або 

його банкрутства. 

Капітал банку виконує низку важливих функцій у забезпеченні управління 

та діяльності банку (рис. 1).  

Таким чином, капітал банку — це його власний капітал і залучені на 

поворотній основі грошові кошти клієнтів, отримані банком в результаті 

виконання пасивних операцій, які він використовував в сукупності для 

проведення активних операцій. Власний капітал — сукупність різних за 

призначенням повністю оплачених елементів, що забезпечують економічну 

самостійність, стабільність і стійку роботу банку. Обов’язковою умовою до 

складу власного капіталу будь-яких засобів є їх здатність виступати в ролі 

страхового фонду для відшкодування непередбачених збитків, що виникають у 

процесі функціонування банку, дозволяючи йому продовжувати виконання 

поточних операцій в разі їх появи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функції капіталу банку 
Джерело: побудовано автором за [8, с. 7] 
 

Отже, капітал банку — динамічне, функціональне утворення, що 

забезпечує поточну діяльність банку від початку його створення. Реалізуючи 

притаманні йому функції капітал банку створює умови для збереження довіри до 

банків з боку населення та юридичних осіб, а здійснення поточних та 

стратегічних операцій забезпечує умови фінансово стійкого функціонування 

банківської системи. 
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Банківська система будь-якої країни, є важливою складовою внутрішнього 

фінансового ринку та єдиним джерелом зовнішнього фінансування для 

реального сектору економіки. Надійна і ефективна банківська система сприяє 

економічному зростанню шляхом акумулювання та спрямування ресурсів для їх 

найбільш продуктивного використання, забезпечує більш ефективний розподіл 

ресурсів. Сильна та потужна банківська система підтримує зростання за рахунок 

підвищення швидкості сукупних заощаджень і темпів приросту 

капіталовкладень, прискорення накопичення фізичного капіталу.  Економіка та 

банківська системи є повністю інтегрованими, тобто взаємопов’язаними та 

взаємозалежними. Банки зокрема, а фінансова система в цілому, розвивається у 

рамках економіки у співвідношенні частини і цілого. 

Економічний розвиток держави втілюється через реалізацію чітко 

визначеного та цілеспрямованого курсу економічної політики — економічної 

стратегії. Розробка економічних стратегій, зокрема фінансової, часто будується 

на класичних принципах економічної теорії, які передбачають, що суб’єкти 

економічної діяльності функціонують і приймають рішення в єдиному 

уніфікованому середовищі. На практиці реальна економічна модель — це тисячі 

окремих, проте не відокремлених, домогосподарств, які діють в асиметричних 

умовах, коли інформація для прийняття фінансових рішень кожного суб’єкта 

відрізняється за об’ємом, структурою, повнотою та сутністю. Навіть в 

однотипних умовах не виключене прийняття відмінних рішень, оскільки це 

зумовлено фактором суб’єктивного сприйняття інформації та судження 

Асиметрія обміну інформацією в цифровій економіці призводить до 

неадекватного або непередбачуваного прийняття рішень покупцями, в тому 
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числі і на фінансовому ринку. Дезінформація та помилкові повідомлення щодо 

господарських операцій суб’єктів ринку мають тенденцію до більш швидкого 

розповсюдження, ніж правдиві дані, і їх негативний вплив часто має більш 

відчутний характер. 

Виявляється, саме нерівномірність поширення інформації на будь-якому 

ринку та різна можливість її отримання, а зовсім не свобода і повнота 

інформації, як вважалося в традиційній економічній теорії ринку, виявилися 

особливістю сучасних економічних відносин. Умови, в яких приймаються 

економічні рішення, дуже рідко відповідають допущенню щодо повноти і 

симетричності розподілу наявної інформації. Навпаки, загальним правилом є 

недостача та недоступність ринкової інформації, що перешкоджає прийняттю 

оптимальних рішень. Нерівномірний розподіл наявної інформації серед 

учасників ринку, як наслідок, є причиною серйозної деформації в поведінці 

продавців та покупців. 

Дослідження теоретичних основ свідчать, що асиметрія інформації — це 

нерівномірний розподіл інформації про товар чи послугу між сторонами угоди. 

Лауреат Нобелевської премії Джорж Акерлоф визначив вплив асиметрії 

інформації на якість та ціну товарів. Він стверджував, що дефіцит інформації 

про якість товару, що реалізується, приводить до істотного падіння цін на цей 

товар [1]. 

Так падіння ціни на товар все більше змушує учасників банківських послуг 

схилятися до ризикових банківських продуктів. Негативний вплив інформаційної 

асиметрії при збільшенні обсягів наданих банками позичок суб’єктам реального 

сектора загрожує підвищити кредитні ризики і тим самим погіршити якість 

кредитних портфелів. Зазначене у подальшому може привести до збитків від 

кредитної діяльності та погіршення платоспроможності банків. Негативні 

тенденції в банківському секторі лише поглиблюватимуть недовіру вкладників, 

що супроводжуватиметься відтоком приватного капіталу. Наслідком зменшення 

обсягу закумульованого фінансового ресурсу буде зменшення обсягів 

фінансування реального сектору економіки та падіння темпів економічного 

розвитку, що в свою чергу негативно відобразиться на розвитку економіки та, 

відповідно, економічному добробуті населення. 

Якщо на товарних ринках зловживання є характерними для продавця 

товару чи послуги, то на фінансових — інформаційна асиметрія набуває більших 

масштабів та має певні відмінності. Перш за все в тому, що інформаційна 

асиметрія на ринку фінансових послуг найчастіше має двосторонній характер: 

банк і зацікавлені особи часто не володіють інформацією один про одного [2]. В 

такій ситуації збільшуються ризики втрат для усіх учасників, а враховуючи 

глибоку інтеграцію банківської системи в національну економіку — навіть для 

сторонніх осіб. 

Інформаційна асиметрія і, зокрема, невірна інтерпретація вкладниками 

сигналів, що отримуються з ринку (або ж відсутність таких сигналів) є причиною 

банківських панік. Для уникнення втрат банки повинні бути прозорими для 

вкладників і розкривати необхідну інформацію про себе, а вкладники, у свою 
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чергу, мусять проводити ретельний відбір і моніторинг банківських установ та їх 

проектів, у результаті чого на ринку залишаться тільки найбільш якісні дилери 

фінансових послуг. 

Асиметричне інформаційне середовище проявляється двома способами. В 

першу чергу, через те, що кожен суб’єкт економіки в певний момент оперує 

різними за обсягом та за формою об’ємами даних. Розвиток інформаційних 

технологій та засобів масової інформації сприяють подоланню цієї проблеми, 

проте породжують інший негативний ефект. Разом із розвитком глобальної 

мережі поширення інформації обсяг та швидкість поширення дезінформації 

також зростає. Єдиним дієвим способом нівелювання негативного впливу 

асиметричного інформаційного середовища є підвищення фінансової 

грамотності населення.  

В останні роки багатьма державами все більше уваги приділяється 

проблематиці підвищення фінансової грамотності населення, що обумовлено 

різними причинами. У розвинених країнах потреба у підвищенні фінансової 

грамотності населення викликана збільшенням спектра пропонованих 

фінансових послуг та їх якісним ускладненням, що, в свою чергу, виявило 

недостатність наявних у населення фінансових знань і навичок, з одного боку, і 

брак фінансових радників, діяльність яких досить поширена в розвинених 

країнах, з іншого. У країнах, що розвиваються, у тому числі і в Україні, низький 

рівень фінансової грамотності населення гальмує розвиток окремих банківських, 

а особливо, кредитних продуктів і сегментів національного кредитного ринку 

[1]. 

Крім того, досі залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими 

теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування та реалізації 

глобальних стратегій розвитку банківської системи в умовах асиметрії 

інформації, напрями подолання негативного впливу інформаційної асиметрії, 

формування систем фінансової інформації та організації фінансової освіти. Як 

свідчить досвід зарубіжних країн, без наявності нових, нестандартних шляхів 

вирішення існуючих проблем, стабілізація вітчизняної фінансової системи, вихід 

на повноцінні темпи зростання ВВП, а головне — стале економічне зростання, 

неможливі. Серед усіх необхідних умов, потрібно зосередити значну увагу та 

зусилля на формування дієвих інформаційних стратегій банків, що, в свою чергу, 

у майбутньому сприятиме подоланню негативного впливу асиметричного 

інформаційного середовища та дати колосальний потенціал для економічного 

зростання.  
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Основним видом діяльності банківських установ є кредитування, яке 

останнім часом все більш ускладнюється внаслідок зростання макроекономічних 

дисбалансів, посилення ризиків втрати банківськими системами фінансової 

стабільності, погіршення фінансових результатів фінансової діяльності та 

падіння кредитної активності. Останнє безпосередньо залежить від ризиків 

кредитних операцій, які зумовлюються рівнем кредитоспроможності 

позичальника та якістю кредитного менеджменту, що, у свою чергу, впливає на 

рівень проблемної кредитної заборгованості банків і вимагає посилення уваги на 

заставному механізмі у системі управління кредитним ризиком для захисту 

інтересів кредиторів і позичальників. 

Теоретико-методологічні засади і проблемні аспекти кредитування та 

управління кредитним ризиком активно досліджуються зарубіжними та 

вітчизняними науковцями, зокрема: М. Алексеєнко, І. Балабанов, О. Васюренко, 

А. Грязнова, А. Дзюблюк, М. Дем’яненко, Н. Валєнцова, О. Вовчак, 

О. Лаврушин, Т. Майорова, В. Міщенко, А. Мороз, Л. Примостка, Б. Пшик, 

П. Роуз, Дж. Сінкі, Т. Смовженко, А. Тавасієв, В. Усоскін та інші. Проте сучасна 

практика кредитування постійно розвивається та вимагає нових методів оцінки 

якості різних видів застави, підходів до підвищення результативності 

функціонування, удосконалення моніторингу та правового забезпечення 

заставного механізму. 

Проблема кредитної заборгованості достатньо гостро стоїть перед 

вітчизняними банками. За даними звіту Національного банку України про 

фінансову стабільність бачимо, що українські банки мають найвищий рівень 

непрацюючих кредитів (NPLs), який у квітні 2019 р. становив 51,7 % кредитного 

портфеля платоспроможних банків, або 599 млрд грн, 96 % обсягу NPLs  

припадає на кредити понад 100 млн грн. Серед факторів, які зумовили таку 

ситуацію НБУ визначає такі, які: 1) відносяться до зовнішніх шоків 

макроекономічного характеру — знаходження позичальника на НКТ, або на 

територіях, що зазнали руйнувань під час АТО/ООС, належність боржника до 

галузей, які постраждали від втрати ринку РФ, значні втрати від спаду 

внутрішнього попиту під час кризи; 2) підтверджують недосконалість системи 

кредитного ризик-менеджменту банків, а саме недотримання критеріїв оцінки 

фінансового стану позичальника — відсутність операційної діяльності при 

отриманні кредиту, наявність операційної діяльності, але неприйнятне боргове 
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навантаження при отриманні позики, завищене боргове навантаження для 

боржників при отриманні позики [1, с. 17]. 

Водночас, наприклад, АТ «Ощадбанк» отримував нерухомість та інші 

активи в якості майна, що перейшло у його власність як заставоутримувача, на 

суму 955,585 млн грн і 792,767 млн грн, надав клієнтам кредитів обсягом 

67,543 млн грн і 74,503 млн грн при формуванні резервів під очікувані кредитні 

збитки/на покриття збитків від знецінення 63,641 млн грн і 53,627 млн грн у 2018 

та 2017 рр. відповідно [2, с. 56]. Факторами, які банк враховує при визначенні 

знецінення застави, є інформація про ліквідність позичальника та його 

платоспроможність, рівень ризиків бізнесу і фінансового ризику, ймовірність 

невиконання зобов’язань за фінансовим активам, макроекономічні тенденції та 

справедлива вартість застави. 

Така ситуація підтверджує значимість подальшого наукового 

обґрунтування побудови дієвих механізмів мінімізації кредитної заборгованості 

та забезпечення повернення кредитів. У світовій практиці основними 

механізмами забезпечення повернення кредиту виступають застава, порука, 

банківська гарантія, цесія, страхування кредитного ризику.  

На думку А. М. Тавасієва, заставний механізми найбільш повно забезпечує 

дотримання принципу зворотності кредитування та включає в себе процедуру 

видачі кредитів, а також джерела і способи їх погашення, приймає різні форми 

залежно від виду, використаних у процесі кредитування, джерел погашення 

позик. Останні можуть бути первинними (дохід, виручка, заробітна плата 

позичальника) і вторинними (грошові кошти, що отримані в результаті реалізації 

заставленого майна, так і обіцяні поручителем або гарантом) [2, с. 309-311]. 

О. В. Мосолова з позиції положень системи управління пропонує 

заставний механізм розглядати через особливості його функціональної, 

організаційної та регулюючої підсистем. Так, функціональна підсистема 

характеризує майнові відносини, що формуються в рамках кредитної угоди та 

які забезпечують кредитора гарантією компенсації фінансових коштів, наданих 

позичальнику. Ця підсистема визначає суб’єктів (заставодавця і 

заставоутримувача), об’єкт і предмет (застава різних видів і форм), а також 

принципи заставного механізму (власності, обов’язковість реєстрації, 

натуральності форми і асортиментного переліку закладного майна, прийнятності 

та достатності, оцінки, моніторингу і державного регулювання угоди застави та 

інші). Організаційна підсистема заставного механізму передбачає розробку і 

реалізацію заставної політики, процесу підготовки договору застави, порядку і 

методів оцінки застави, порядку зберігання застави, процесу укладення договору 

застави, методу обліку застави та порядку стягнення застави. Регулююча 

підсистема визначає державне регулювання кредитної діяльності, що включає 

банківське законодавство, нормативно-правові акти регулятора, інструктивні 

матеріали банків тощо [3, с. 44]. 

Наявність у кредитних відносинах предмету застави зумовило виникнення 

відповідних ризиків, виникнення та управління якими залежить від конкретного 

виду застави (рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності). Серед 
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множини можливих ризиків застави варто відмітити такі характеру: 1) фізичного 

— втрати предмету застави, недостатнього контролю і збереження застави з боку 

її власника тощо; 2) економічного — незадовільної ліквідності  предмету застави 

або зниження останньої; 3) юридичного — обтяження з боку третіх осіб, 

ускладнень при зверненні стягнення, втрати предмета застави, втрати права 

власності, репутаційні, соціальні та інші; 4) за стадією виникнення — до та/або 

після оформлення договору застави; 5) за можливістю управління — частково 

керований, керований, не керований; тощо [4, с. 94-95]. 

Складовою заставного механізму є методичні підходи оцінки вартості 

застави, а саме оцінки нерухомості, ринкової вартості та ціни реалізації 

заставного майна. У цьому аспекті доцільним є здійснення декомпозиції оцінки 

вартості застави за етапами кредитного процесу — передпроектного, звернення 

до стягнення предмету застави, визначення ліквідаційної ринкової вартості 

застави для її продажу на публічних торгах відповідно до чинного 

законодавства. Це, у свою чергу, вказує на необхідність відрізняти підходи 

оцінки вартості застави, виходячи з різних цілей, тобто для визначення 

спроможності виступати предметом застави та можливості реалізації на 

публічних торгах. 

Отже, в рамках заставного механізму важливим є здійснення регулярного 

аналізу спроможності позичальників виконувати свої зобов’язання з погашення 

кредитів і сплати процентів, моніторингу рівня кредитного ризику і його 

оптимізації шляхом зміни лімітів кредитування, моніторингу поточної ринкової 

вартості, оцінки її достатності та переоцінки застави для забезпечення 

конкретного кредиту, а також оцінки вартості застави при необхідності її 

реалізації на публічних торгах. 
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Визначення реального обмінного курсу постійно викликає дискусії між 

теоретиками, фахівцями та працівниками регуляторів. Проблемам формуванням 

валютних курсів присвячено багато наукових праць. Однак, єдиної моделі його 

розрахунків не має.  

Сьогодні, одним із індикаторів зміни цінової конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів по відношенню до продукції основних торговельних 

партнерах є реальний ефективний обмінний курс (РЕОК). Зростання РЕОК 

свідчить про зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів на ринках. 

При визначенні ефективного валютного курсу Національним банком України 

(НБУ) використовується модель багатостороннього обмінного курсу (її 

рекомендує МВФ), яка складається з наступного алгоритму: 

1. Вибір базового періоду (року), до якого перераховуються індекс 
валютного курсу; 

2. Вибір способу усереднення обмінного курсу за період; 
3. Визначення головних торговельних партнерів (країн); 
4. Визначення частки кожного партнера у торговельному обороті; 
5. Розрахунок індексів середньорічних обмінних курсів ( курс національної 

валюти до валюти торговельних партнерів звітного періоду до базового); 

6. Зваження отриманих індексів з часткою партнерів у торговельному 
обороті [4]. 

Отже, для розрахунку РЕОК потрібно використовувати вагові коефіцієнти, 

що відображають середню частку основних партнерів у загальному зовнішньому 

товарообороті  за останні три роки.  

Основні партнери країни визначаються за часткою в товарообороті (для 

України 1 %). На даному етапі в перелік основних партнерів України входять 

25 країн сукупний обсяг експорту та імпорту яких становить 76 % 

зовнішньоторговельного обороту [4]. 

Найчастіше пропонують розраховувати РЕОК з використанням індексу 

споживчих цін (ІСЦ). Його використовує МВФ та НБУ [2, с. 728]. Достовірність 

даних офіційної статистики при визначенні ІСЦ можна поставити під сумнів. 

Тому, виникає необхідність пошуку додаткових інструментів збору інформації. 

 Очевидно, що швидкий розвиток технологій та електронної торгівлі 

дозволяє відслідковувати дані за допомогою мережі Інтернет. В даному випадку, 

варто звернути увагу на такий інструмент як веб-скрепінг. 

Веб-скрепінг (від англ. web scrapihg) – це збір даних з онлайн джерел через 

використання спеціально розробленого програмного забезпечення [1, с. 23]. 
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Сьогодні інструменти веб-скрепінгу дають змогу збирати дані онлайн з мережі 

Інтернет. Таким чином, зібрані дані по суті доповнюють офіційну статистику. 

Веб-скрепінг передбачає певні переваги: низька вартість, дані доступні в 

режимі реального часу, спрощення моніторингу за економічними процесами, 

актуально в дослідницьких цілях. 

Іструменти веб-скрепінгу є різні. Вони коливаються від проектів з 

відкритим вихідним кодом до розміщеними на них рішеннями SAAS  

програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів. 

Скрепінг (або парсінг) був придуманий для автоматичного збору та 

обробки великих об’ємів інформації. В широкому розумінні веб-скрепінг — це 

збір даних з різних інтернет-ресурсів. Принцип роботи веб-скрепінгу передбачає 

запити на певний сайт через механізм автоматизованого коду і, отримуючи 

відповідь, парсить HTML-документ, шукає дані і перетворює їх в певний 

заданий формат.  

У теперішній час існує достатньо програмних засобів (платформ) для веб-

скрепінгу: 

- сервіси, які працюють через API або мають вебінтерфейс (DiffBott, 

Embedly); 

- проєкти з відкритим кодом, на різних мовах програмування (Goose, 

Scrapy — Python; Goutte — PHP; Readability, Morph — Ruby). 

Одним з популярних інструментів є  Python через відкриту ліцензію, що в 

свою чергу забезпечує велику кількість бібліотек та компонентів, які можна 

вільно використовувати у дослідженнях.  

Практику веб-скрепінгу в 2015 році започаткував Національний банк 

України. Так, щомісяця НБУ збирає попередні дані цін на товари і послуги, що 

входять до споживчого кошика в роздрібних інтернет-магазинах  шляхом 

використання спеціального програмного забезпечення. За даними НБУ,   

накопичений таким чином досвід показує, що отримана оцінка інфляції загалом 

узгоджується з офіційною статистикою. Однак,  фахівці регулятора говорять про 

можливі значні  розбіжності по окремих компонентах розрахунку ІСЦ [1, с. 26]. 

Рішенням Ради НБУ на початку 2019 року затверджено методи та форми 

прогнозування макроекономічних показників. Даним рішенням передбачено, що 

наукастинг ІСЦ на основі веб-скрепінгу є однією з моделей короткострокового 

прогнозування [3].  

Незважаючи на те, що НБУ бажає «переключити» уваги суб’єктів 

економічних відносин на інфляційні цілі, валютний курс залишається важливим 

фактором їх поведінки. І якщо, стосовно аналізу і прогнозування інфляції в 

Україні є два прогнозні центри: НБУ та КМУ, то по валютному курсу 

центральний банк не має конкурентів.  

Міністерство фінансів при складанні бюджету враховує прогнозний 

показник валютного курсу, який надає НБУ. Тому, аудит моделей визначення 

реального обмінного курсу є пріоритетом в дослідженнях використання інших 

інструментів та методів.  
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Отже, при визначенні реального обмінного курсу використання веб-

скрепінгу є можливим та актуальним. При використанні різних моделей 

визначення реального ефективного обмінного курсу доцільно використовувати й 

офіційні дані, а також досліджувати увесь масив інформації за допомогою 

мережі Інтернет.  
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Невідворотні процеси глобалізації та цифровізації спонукають до пошуку 

рішень в забезпеченні конкурентних переваг діяльності банківської установи. 

Традиційні банки інвестують значні обсяги ресурсів в нові інформаційні 

технології, щоб стати більш динамічними, оперативними та ефективними в 

задоволенні потреб клієнтів. Банкам необхідно навчитися прогнозувати потреби 

клієнта, адже цифрові очікування прямопропорційно залежать від цифрових 

можливостей сервісу банківської установи, а також швидкості та зручності 

виконуваних процесів.  

Завдання, які сьогодні вирішують за допомогою новітніх цифрових 

технологій варіюються від моніторингу присутності постійного клієнта на веб-

сайті банку до аналітики в реальному часі. Зазначені дії в поєднанні з 

використанням систем штучного інтелекту допомагають фахівцям по роботі з 

клієнтами зрозуміти ймовірну причину звернення клієнта в банк в даний момент. 

Аналіз результатів дозволить персоналу банку ефективніше працювати з 

клієнтами. Такий стан речей дозволяє стверджувати про те, що найближчим 

часом найпріоритетнішим завданням для банківського сектору є розвиток і 

модернізація онлайн банкінгу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr001500-19
https://www.bank.gov.ua/
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Основним трендом онлайн банкінгу є застосування смартфона як 

інструменту фінансових транзакцій, в першу чергу, в управлінні особистими 

фінансами. Згідно дослідження Mastercard Digitalization Trust Survey 2019, 

проведене серед власників банківських онлайн рахунків майже 87 % 

респондентів вважають, що краще оплачувати покупки за допомогою смартфона 

та понад 67 % споживачів обрали використання онлайн-банкінгу через додаток 

на смартфоні. Необхідно зазначити, що оплата покупок за допомогою 

використання мобільних гаджетів для українців уже стала звичкою. Україна 

увійшла до Топ-5 країн за кількістю NFC-транзакцій з картками Mastercard. 

Найбільш поширеним застосуванням системи NFC-оплати в Україні є в 

продуктових магазинах, транспорті, кафе і ресторанах, а також на автомобільних 

паливних та електрозаправках. До ключових переваг такого інструменту оплати 

відносять швидкість, зручність та безпеку оплати. 

Окрім цього, українські банки пропонують використовувати смартфони не 

тільки для оплати товарів і послуг, але й для прийому платежів. Мобільний 

еквайринг для бізнесу пропонують два українські банки — Райффайзен Банк 

Аваль (Pay-MeUkraine) і ПриватБанк (iPay). Зокрема, такі технології дозволяють 

працівникам кур’єрської доставки, таксистам та ФОПам приймати безготівкову 

оплату за надані товари та послуги, що в свою чергу дозволяє зручно вести 

фінансовий облік власних операцій. Завдяки міні-терміналам ПриватБанку 

спільно зі стартапом Poster вдалося створити повноцінну касу на смартфоні або 

планшеті. Вся інформація про торгові операції зберігається в хмарних сервісах, а 

безготівкові платежі проходять через мобільний POS-термінал. Каса може 

замінити традиційні системи ведення обліку в ресторанах і магазинах [4]. 

Статистика в рамках платформи токенізації Mastercard станом на кінець 

першого кварталу 2019 р. показує, що кількість безконтактних оплат за 

допомогою гаджетів в Україні зросла в 35 разів у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 р., а кількість підключених пристроїв у країні щомісяця 

збільшується на 25 % [1].  

Дослідження в даній тематиці, проведене European Digital Banking Study 

2019, стверджує, що безпека і надійність платежів є критично важливим 

критерієм у використанні цифрових банківських рішень для 67 % опитаних, тоді 

як два роки тому — тільки для 39 % [2]. Таким чином, можна стверджувати, що 

ключовою вимогою сьогодення для українського споживача банківських послуг 

є розвиток та оптимізація мобільного банкінгу, а безпека і надійність платежів є 

важливим критерієм у використанні цифрових банківських рішень. В умовах 

макроекономічної та фінансової нестабільності прийнятною є вимога споживачів 

фінансових послуг у надійності та безпеці таких послуг. Вирішенням цієї 

проблеми може стати вивчення зарубіжного досвіду та імплементація 

закордонних практик щодо захисту комерційної інформації та забезпечення 

конфіденційності транзакцій.  

Однією з глобальних тенденцій в сфері онлайн-банкінгу є використання 

технології блокчейн у банківських операціях. Ланцюжок блоків представляє 

собою розподілену між необмеженою кількістю учасників децентралізовану базу 
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даних. Відсутність центрального сервера є ключовою особливістю блокчейну. 

Всі користувачі є рівноправними учасниками ланцюга блоків, що являють собою 

мережу комп’ютерів, кожен з яких містить копію верифікованих даних про той 

чи інший об’єкт, процес чи транзакцію у випадку валютних операцій. Будь-який 

користувач може відстежити ланцюжок транзакцій та історію дій того чи іншого 

користувача. Відповідно, у базі даних не можна підробити або ж втратити 

інформацію. Вона є у всіх контрагентів розподіленої системи і тому надійно 

захищена, залишаючись відкритою і прозорою [3]. Враховуючи дані 

вищезазначених досліджень, з впевненістю можна говорити, що важливим 

кроком в сфері цифрової трансформації банківського сектору є модернізація 

мобільного банкінгу на засадах блокчейн-моделей управління фінансовими 

транзакціями та конфіденційністю клієнтів.  

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що 

найближчим часом найпріоритетнішим завданням в сфері цифрової 

трансформації банківського сектору стане розвиток, оптимізація та модернізація 

онлайн банкінгу, оскільки відбувається помітне зростання ролі смартфонів в 

сфері управління особистими фінансами. Україна є однією із лідируючих країн 

за кількістю NFC-транзакцій з картками Mastercard, саме тому з метою залучення 

до використання мобільного банкінгу тих клієнтів, смартфони яких не 

підтримують функцію NFC. Однією з глобальних тенденцій в сфері онлайн-

банкінгу є використання технології блокчейн, оскільки така технологія дозволяє 

оптимізувати банківські процеси та задовольняє вимогу споживача банківських 

послуг у прозорості та безпеці таких послуг, Вважаємо, що передовим 

інноваційним рішенням для банківського сектору України стане розширення 

спектру послуг, надаваних через мобільний банкінг, які стосуватимуться не 

тільки оплати товарів, послуг та прийому платежів, але і інших дистанційних 

розрахунків.  
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Трансформація фінансового ринку під впливом цифрової економіки 

зумовила прискорений розвиток його сегмента — ринку небанківських 

фінансових послуг. Основним детермінантом якого стала поява нових форм 

кредитування, що відкрила доступ до швидко доступних ресурсів без жорстких 

вимог до позичальників.  

В Україні завдяки розвитку Fintech з’явилися нові компанії, що 

використовують сучасні технології для створення нових видів фінансових 

послуг на ринку небанківського мікрокредитуванні, якими були створені 

принципово нові веб-платформи, що пристосовані для роботи з персональними 

даними та фінансовими операціями, прикладом якого є онлайн позики. 

Бурхливе зростання інтернет-кредитування в Україні почалося в другій 

половині 2018 року. А вже на початку 2019 року кількість договорів 

кредитування, укладених фінансовими компаніями дистанційно, було понад 

1,5 млн шт., що на 113 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Станом на 01.01.2019 року кредити в інтернеті видають 70 фінансових компаній. 

За перше півріччя 2019 року фінансові компанії видали 30,9 млрд грн, що на 35 

% більше ніж за 2018 рік. При цьому на топ-20 компаній припадає 91 % обсягу 

виданих онлайн-позик і 86 % кількості укладених дистанційно договорів. В 

середньому кредит видається на 15-30 днів, під 1-2 % в день, на суму від 3 до 10 

тисяч грн. [1, 2] 

Основним продуктом ринку онлайн позик є швидкі онлайн кредити 

небанківських мікрофінансових компаній. Переважна більшість онлайн позик — 

це мікрокредити, тобто позики на невелику суму до зарплати, максимум на 

1 місяць. На відміну від банків, які ніколи не дають кредити людям з поганою 

кредитною історією, малі фінансові компанії позичають майже всім, але під 

дуже великі відсотки — від 320 % до 720 % річних. Основною причиною таких 

дій є неможливість конкурувати з банківськими установами, тому 

мікрофінансові кредитні компанії працюють з такими клієнтами, для яких 

банківські кредити недоступні. Однак поява можливості залучення кредитних 

ресурсів через альтернативні інструменти фінансування, зумовлюють потребу 

дослідження в сфері захисту прав споживачів на законодавчому рівні. 

До основних проблем українського законодавства в сфері регулювання 

ринку кредитування небанківськими фінансовими установами варто віднести: 

1. Кіберзлочинність. 
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2. Відсутність обов’язкових вимог для фінансових компаній передавати 

інформацію про позичальника в бюро кредитних історій. 

3. Належна ідентифікація і верифікація клієнтів. 

Першим кроком, щодо регулювання онлайн позик в Україні було введення 

в червні 2017 року Закону України «Про споживче кредитування», який мав на 

меті підвищення рівня захисту прав споживача як вразливої сторони кредитних 

правовідносин. Закон надає позичальнику широке коло прав у відносинах з 

фінансовими установами, а саме: 

  отримати вичерпну інформацію про умови кредитування до 

укладення договору; 

  відмовитись від кредитного договору протягом 14 днів з моменту 

укладення; 

  раз на місяць отримувати інформацію про стан виконання 

зобов’язань та розмір заборгованості; 

  достроково повернути кошти без додаткових платежів; 

  право на обмеження розміру пені за простроченим зобов’язанням у 

розмірі 15 % суми боргу та загальної суми штрафів і пені — половиною суми 

отриманих кредитних коштів. [3] 

Але з-під дії цього закону було виведено деякі категорії кредитів. Так 

норми закону не поширюються на договори, що містять умову про споживчий 

кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного 

місяця, кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, а також 

кредитні договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї 

мінімальної зарплати, встановленої на день укладання кредитного договору. 

Тобто, якщо споживач взяв кредит менше ніж на місяць або на суму до 4 173 грн 

(розмір мінімальної зарплати у 2019 році), то гарантії надані державою не 

працюватимуть. 

Ще однією проблемою онлайн позик є правомірність роботи небанківських 

мікрофінансових компаній. Основним регулятором ринку небанківських 

фінансових послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг). Станом на 01.01.2019 

року до Нацкомфінпослуг було подано 7781 звернень громадян, що на 12,04 % 

більше за попередній період. Серед них 32 % (2490) звернень, щодо 

неправомірних дій фінансових компаній та кредитних установ по видачі онлайн 

позик [4]. 

Бурхливе зростання попиту онлайн позик на ринку випереджало готовність 

регулятора та законодавства, щодо здійснення таких операцій та контролю за 

ними. Першочерговим кроком Нацкомфінпослуг, було визнання всіх договорів, 

де порушені процедури згоди на передачу грошових коштів за договорами 

недійсними. Крім того регулятор в 2019 році вжив таких заходів, щодо 

проблемності онлайн позик: 

1. Були проведені семінари з лідерами ринку онлайн-кредитування, на 

яких обговорювалися проблемні питання та шляхи зниження кількості скарг 
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позичальників. У свою чергу, фінансові компанії почали удосконалити свої IT-

рішення і сайти для правильної ідентифікації клієнтів і акцептування оферти. 

2. У червні 2019 року було розроблене та видане розпорядженням 

№1033, в якому затверджені «Методичні рекомендації щодо укладання 

електронних кредитних договорів», які визначають основні вимоги до того, як 

оформляти і підписувати договори позик, ідентифікувати клієнтів, захищати 

інформацію. 

3. Посилена співпраця МФО із бюро кредитних історій (БКІ). Так в 

травні-червні працювати з БКР почали такі учасники ринку онлайн-

кредитування, як «АІА Фінанс груп», «ФК» Ніко Капітал», «ФК «Форза», 

«Фінтеч Лаб», «ФК «Кредітон» [4]. 

Але запроваджені рішення не мають комплексного характеру, в основному 

вони направленні на зменшення кількості скарг та заяв, а не на безпосередній 

захист прав споживачів. 

Для розв’язання даних проблем необхідно вжити заходи, щодо поліпшення 

проведення політики захисту споживачів в Україні на законодавчому рівні, а 

саме: 

1) Забезпечити належне виконання чинного законодавства для 

підтримки рівних умов для всіх суб’єктів ринку. 

2) Прийняти законопроект «Про захист прав позичальників 

небанківських кредитів». Даний правовий акт передбачає низку обмежень саме 

небанківських фінансових установ. Головними умовами даного законопроекту 

повинні бути: 

3) Ввести в дію цифрову та біометричну ідентифікацію особи. 

Ідентифікація та авторизація клієнтів — одне з найважливіших завдань для 

фінансових організацій. Ідентифікація користувача за голосом, відбитками 

пальців і завдяки розпізнаванню обличчя змінює уявлення про надійність і 

безпеку при проведенні фінансових операцій. 

Отже у зв’язку з активним розвитком послуг онлайн позик в Україні, коли 

відбувається дистанційна верифікація клієнтів і прийняття рішення про видачу 

кредиту, є необхідність удосконалити законодавчу базу в сфері захисту прав 

споживачів фінансових послуг за рахунок визначення меж відповідальностей 

МФО та покращення верифікації та ідентифікації клієнтів. 
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Питання забезпечення фінансової безпеки банків було і залишається 

актуальним, адже безпека банків впливає на стабільність банківської системи та 

соціально-економічний розвиток країни. 

Перш ніж розглядати фінансову безпеку банків, варто з’ясувати сутність 

поняття «фінансова безпека». На нашу думку, найбільш вдалим є визначення, 

запропоноване Ю. Трунцевським, який наголошує на тому, що фінансова 

безпека – це умови існування і розвитку об’єкта відносин, а також процесу його 

створення і підтримання; здатність (властивість) фінансової сфери гарантовано 

задовольняти відповідні потреби, безперервно розвиваючись і функціонуючи з 

мінімальним ризиком можливих порушень [1]. Таким чином, можемо сказати, 

що забезпечення фінансової безпеки є необхідною умовою належного 

функціонування будь-якого суб’єкта господарювання.  

Фінансова безпека банку — це стан найефективнішого використання його  

корпоративних ресурсів, який відображається через найкращі значення 

фінансових показників прибутковості й рентабельності, якості управління і 

використання основних засобів та обігових коштів банків, структури його 

капіталу, норми дивідендних виплат за його цінними паперами, а також курсову 

вартість його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансового 

стану банку та перспектив його технологічного і фінансового розвитку [2]. Отже, 

фінансова безпека банків є якісною характеристикою їх фінансового стану. 

Одним із важливих показників, який впливає на фінансовий стан банків, а 

отже, й на фінансову безпеку, є не лише достатність капіталу, а й достатність 

ліквідності. Підтримання ліквідності банків є серйозною та складною 

проблемою. У світовій практиці були розроблені методи управління ліквідністю, 

які є складовою частиною банківського менеджменту, а саме: управління 

активами, управління пасивами, збалансоване управління ліквідністю.  

У зв’язку з високою вартістю стратегії трансформації активів і високу 

ризикованість стратегії запозичення більшість банків обирають компромісний 

варіант управління ліквідністю — стратегії збалансованого управління 

ліквідністю, що дає можливість управляти ризиком ліквідності шляхом 

координації рішень щодо джерел залучення та напрямків розміщення коштів за 

обсягами та термінами для забезпечення прибутковості банківських операцій. Як 

показує досвід, банки в Україні в основному застосовують усі три вищезазначені 

підходи. І лише незначна кількість банків (переважно з іноземним капіталом) 

використовують сучасні прогресивні методи управління.   

Важливою складовою якісного управління ліквідністю банків є адекватна 

його оцінка, яка передбачає, по-перше, загальний аналіз та оцінку діяльності 
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банків, по-друге,  аналіз коефіцієнтів ліквідності, по-третє, аналіз якості активів 

банку з погляду їх ліквідності, по-четверте, аналіз ресурсної бази банківських 

установ з позиції ліквідності, по-п’яте, аналіз потреби банку в ліквідних коштах.  

Протягом декількох останніх років в Україні відбулися суттєві зміни в 

підходах до аналізу ліквідності банків, що стало важливим кроком у гармонізації 

вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та 

рекомендацій Базельського комітету (Базель ІІІ). Так, Правління Національного 

банку України 15 лютого 2018 року затвердило новий пруденційний норматив — 

коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), який відображає рівень стійкості банку 

до короткострокових шоків ліквідності — характерного для кризових періодів 

явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів. Виконання нормативу 

свідчить, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного 

виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. Враховуючи 

значний рівень доларизації української банківської системи, банки повинні 

будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних 

валютах, і вже з 1 грудня 2019 року мінімальне значення нормативу LCR складе 

100 % (станом на 01 жовтня 2019 року його мінімальне значення складає 90 %).  

Результати аналізу засвідчили, що наразі банки в Україні не мають 

проблем із виконанням нормативу LCR. Зокрема, середнє значення LCRвв 

(коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами) по банківському сектору 

складає 491,5% станом на 01.10.2019, а LCRів (коефіцієнта покриття ліквідністю 

в іноземній валюті) — 689,4 % станом на 01.10.2019 (рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл кількості банків   

в Україні за рівнем LCRвв 

Рис. 2. Розподіл кількості банків в 

Україні за рівнем LCRів 
Джерело: [3]. 
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З рис. 1 та рис. 2 бачимо, що розподіл банків за рівнем LCRвв зміщується 

праворуч, а отже, банки поступово адаптуються до нового нормативу. 

Найбільша кількість банків має рівень LCRвв та LCRів в інтервалі 150-300 %. 

У зв’язку з переходом до розрахунку LCR Національний банк України 

скасував економічні нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності 

(Н5) з 02.09.2019 року, оскільки запроваджений норматив LCR є більш 

жорстким, ніж нормативи Н4 та Н5, тому практична доцільність їх розрахунку 

зникла.  

Наступним важливим кроком стане, по-перше, запровадження ще одного 

нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), що 

відображатиме достатність довгострокової ліквідності у банках, по-друге,  

прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках 

України, включаючи ризик ліквідності. Норматив NSFR створюватиме стимули 

для банків до збільшення строковості пасивів, підвищення стабільності 

фондування та зменшення схильності до короткострокового фондування, тобто 

довгострокові кредити не будуть фінансуватися за рахунок короткострокових 

депозитів. Це обумовлюється необхідністю запобігання надмірній залежності від 

короткострокових та волатильних джерел запозичень для фондування 

неліквідних активів, яке зараз спостерігається у вітчизняних банках.  

Таким чином, ліквідність банків є невід’ємною складовою забезпечення їх 

фінансової безпеки. Адже, неспроможність банку своєчасно, в повній мірі та 

безперервно виконувати усі свої грошові зобов’язання ставить під загрозу 

існування установи як такої. Щоденна робота з підтримки достатнього рівня 

ліквідності є неодмінною умовою самозбереження і виживання банку та 

забезпечує стійкість його функціонування. Зважаючи на це, керівництво банку 

повинно не тільки вимірювати на постійній основі власну ліквідну позицію, а й 

здійснювати прогнозування потреби у фінансуванні за різних сценаріїв, 

включаючи несприятливі умови. 
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Як свідчить сучасний стан фінансового ринку України, поточна організація 

фінансової системи України вимагає докорінних змін. Фінансово-політична 

криза чітко вказала на проблеми фінансової системи України у протистоянні 

внутрішнім та зовнішнім загрозам. Причини, що вимагають докорінної 

перебудови організації фінансової системи України, можна умовно поділити на 

дві групи: внутрішні і зовнішні.  

До зовнішніх слід віднести світову фінансову кризу та її наслідки, 

трансформацію світової фінансової системи, поглиблення інтеграції України у 

світове господарство.  

До внутрішніх причин слід віднести: неефективність системи державного 

регулювання, політичну реформу, що фактично перерозподілила баланс сил у 

виконавчій владі.  

Якщо проаналізувати моделі регулювання, що застосовуються в різних 

країнах світу, стає зрозумілим, що немає єдиного рецепту, придатного для всіх. 

Кожна з країн розробляє систему регулювання, що відповідає її політичному 

устрою і структурі фінансового ринку. Але, незважаючи на існуюче 

різноманіття, використовувані моделі можна розділити на 3 групи: 

• секторні моделі — ґрунтуються на чіткому закріпленні наглядових 

органів за діяльністю окремих секторів: банківського, страхового й фондового; 

• моделі «двох вершин» – припускають поділ повноважень не по секторах 

ринку, а за видами завдань, які кожен з цих органів курує на всіх сегментах 

ринків; 

• концентрація всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі [1]. 

Кризові ситуації в економіці часто починаються з фондового ринку. 

Враховуючи вищевикладене, багатьма науковцями пропонується докорінна 

перебудова системи державного регулювання фінансової системи України, 

оскільки необхідна цілісна і комплексна система державного регулювання з 

єдиним вектором дії. У світі ця концепція отримала назву «мегарегулятор». 

У межах угоди Базель ІІ створення мегарегулятора також заохочується. 

Адже однією з цілей оновленої угоди є відповідь на нові умови роботи банків, 

що змінилися під впливом глобалізації, а також забезпечення консолідованого 

нагляду за фінансовими групами. Головна перевага мегарегулятора полягає в 

тому, що він може здійснювати моніторинг за всією фінансовою системою 

країни [2]. 
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Згідно з останніми дослідженнями, у світі більше 40 країн використовують 

єдиний орган державного регулювання фінансових ринків. До них можна 

віднести: Великобританію, Японію, Данію, Швецію, Ісландію, Корею, Норвегію, 

Угорщину, Латвію, Естонію тощо [3, с. 15].  

У світі існують різні моделі регулювання фінансових ринків. Так, 

найбільш передовою вважається модель мегарегулятора британської системи 

(FSA), в якій поступово були об’єднані функції нагляду і контролю за 

інвестиційними, банківськими, іпотечними і страховими послугами.  

У Франції банківський нагляд і нагляд над небанківськими фінансовими 

організаціями розділено між Банком Франції і спеціально створеним кілька років 

тому регулятором, який контролює і регулює небанківський сектор фінансового 

ринку (АМF).  

У Німеччині модель регулювання нагадує французьку, проте до сфери 

регулятора потрапляють і банки. Особливістю французького мегарегулятора є 

участь учасників ринку у формуванні головного органу управління AMF – ради 

директорів [4, с. 195]. 

 Зазвичай мегарегулятор побудовано за секторальним принципом: банки, 

страхування, цінні папери — з виділенням у своїй структурі «провідних 

регуляторів» — підрозділів і осіб, відповідальних за «комплексні групи». При 

цьому в таких країнах, як Сінгапур, виконують як наглядові функції, так і 

встановлюють правила роботи самих ринків. В Японії, Кореї, Угорщині, Данії, 

Норвегії, Швеції і Фінляндії подібні структури виконують суто наглядові 

функції [4].  

Вперше інтегровану систему регулювання фінансового ринку було 

запроваджено в Сінгапурі. Фоном для внесених змін є історико культурний 

аспект розвитку Сінгапуру: нейтральна держава (де кожен житель досконало 

володіє англійською), після Другої світової війни визнавалась як самоврядна 

територія Британської імперії, а пізніше як частина Федерації Малайзія, відкрита 

для будь яких інвестицій, не обмежує технологічні експерименти, має невисокі 

податки, але нетолерантна до будь-яких видів корупції. До утворення MAS 

функціонував центробанк з обмеженими повноваженнями у сфері контролю, 

завдяки прем’єру Лі Куан Ю на MAS поклали обов’язки з моніторингу всіх 

грошово-кредитних, банківських і фінансових питань, а пізніше регулювання 

страхової діяльності та ринку цінних паперів. На відміну від більшості 

центральних банків, MAS використовує обмінний курс в якості основного 

інструменту політики, «з огляду на високу залежність Сінгапуру від торгівлі і 

відкритість своєї економіки». У минулому році MAS двічі посилював грошово-

кредитну політику, дозволяючи зміцнювати валюту.   

Загальний аналіз проблем і тенденцій державного регулювання фінансової 

системи науковцями України показав, що реформування системи державного 

регулювання фінансової системи є одним з найактуальніших питань. Так, у 

контексті дискусій щодо створення в Україні єдиного регулятивного органу на 

базі об’єднання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й 
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Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг зазначено, що 

злиття двох комісій у цілому відповідає європейським тенденціям  

В Україні 12 вересня 2019 року стало відомо, що нагляд і регулювання 

ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок та 

інших фінансових компаній перейдуть від Нацкомфінпослуг до НБУ, тоді як 

НКЦПФР займеться регулюванням пенсійного забезпечення та фондів 

фінансування будівництва. Верховна Рада України ухвалила закон про 

вдосконалення функцій державного регулювання ринків фінансових послуг 

(«спліт»), що передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює 

держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) і 

передачу її функцій Національному банку та Нацкомісії з цінних паперів та 

фондового ринку [5]. Саме прийняття, так званого закону «спліт», є ще одним 

кроком до встановлення мегарегулятора в Україні. 
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Семенюк І., аспірант 
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В епоху цифрової економіки основним ресурсом є невичерпна, точна, 

надійна, правдива та своєчасна інформація. Основним майданчиком для 

розвитку цифрової економіки є віртуальна мережа безмежного Інтернету. 

Цифрова економіка являє собою тип економіки, що характеризується активним 

впровадженням використанням цифрових технологій зберігання, обробкою й 

передачею інформації в усі сфери людської діяльності. Дана економіка продукує 

нові інноваційні тренди, серед яких: BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, 

FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID. (Краус).  

Цифрові технології — одночасно величезний ринок та індустрія, а також 

платформа ефективності і конкурентоспроможності всіх інших ринків та 

індустрій. Високотехнологічне виробництво та модернізація промисловості за 

допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, масштаб і 

http://finpuls.com/ua/banking/legal/news/Mega-regulyator-fnansovogo-rinku-Ukrani-buti-chi-ne-buti.htm
http://finpuls.com/ua/banking/legal/news/Mega-regulyator-fnansovogo-rinku-Ukrani-buti-chi-ne-buti.htm
http://www.delo.ua/
https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-odobrila-zakon-splite-1568286409.html
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темп цифрових трансформацій повинні стати пріоритетом економічного 

розвитку.    

При системному державному підході цифрові технології будуть значно 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з 

істотних факторів розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. 

Цифровізація — важливий напрям розвитку  всіх сфер економіки України, у 

тому числі і  банківської діяльності. Цифровізація в банківництві — це комплекс 

сучасних економічних, організаційно-управлінських, інституційних нововведень 

в будь-якій сфері функціонування банку [1].  

В умовах зростаючої конкуренції цифровізація сприяє розширенню 

клієнтської бази, збільшенню частки ринку банківських послуг, скороченню 

витрат, підвищенню фінансової стійкості та безпеки банку.  Цифровізація 

діяльності банку — це система заходів, спрямованих на поглиблення співпраці з 

фінтехстартапами 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.  

Цифровізація — насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 

обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального 

та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Основна мета цифровізації 

полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових 

галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш 

ефективні та сучасні.  

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 і послуг, які більш детально можна побачити в табл. 1. 

Найбільш популярні цифрові банківські продукти в Україні 

Таблиця 1 
Назва цифрового 

продукту 

Опис впливу 

Мобільний банкінг Як уважають експерти, мобільний телефон замінить пластикову 

картку як засіб платежу вже через кілька років.. 

Інтернет-банкінг Ключова новація майбутнього десятиліття, яка сьогодні 

пропонується клієнтам більшістю банків. Україна входить у топ-

10 країн Європи за кількістю користувачів, але через низьке 

проникнення в регіони все ще має значний потенціал зростання 

Інтернет-аудиторії у майбутньому. 

«Зона 24» За допомогою цього продукту клієнт може самостійно керувати 

своїми рахунками, одержувати консультацію фахівця call-центру, 

залишати заявку на одержання послуги, записатися на 

обслуговування в будь-яке відділення банку. 

Джерело: складено автором на основі [3]. 
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У перспективі необхідно розробити політику цифрового розвитку 

національної банківської системи в контексті цифрового розвитку світової 

спільноти, що спирається на наскрізні банківські процеси, стандарти 

банківського та комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, послуг, 

тарифів, доступу до банківських даних і сервісів, безпеки банківської інформації 

[1]. 

З розвитком інформаційних технологій, що супроводжується глобальним 

проникненням мобільного доступу до Інтернету та цифрових послуг, змінюється 

і процес надання послуг, в тому числі фінансових. Банківський сектор тривалий 

час вважали досить консервативним у контексті використання новітніх 

технологій. Однак сьогодні банківські установи та фінансові компанії не можуть 

дозволити собі залишатись осторонь технологічного прогресу, насамперед, через 

істотне підвищення конкуренції з боку фінансових компаній та стартапів, сфера 

діяльності яких безпосередньо стосується надання банківських та інших послуг 

[2].  

Завдяки автоматизованим програмним сервісам і відсутності затрат на 

забезпечення доступу клієнта до банківської установи цифрові фінансові 

установи отримують значні переваги перед традиційними банками, адже їх 

кредитні умови значно цікавіші, ніж у класичних банків.  

Центральним поняттям цифрової економіки є Інтернет, тому 

першочерговим завданням переходу на цифрову економіку є забезпечення 

вільного доступу та швидкісної передачі даних в мережі Інтернет. За рік після 

впровадження мобільного зв’язку третього покоління (3G) стандарту UMTS 

кількість абонентів в Україні перевищила 15 млн. Компанія Vodafone Україна 

зараз обслуговує 7 млн 3G-абонентів, трохи менше — у «Київстару» (6 млн 3G-

користувачів). Ще 2,7 млн абонентів обслуговує третій гравець ринку — lifecell. 

Важливість мобільного інтернету для банківського сектору зумовлена зручністю 

для клієнта співпрацювати з банком в будьякому місці та часі. Основною 

перевагою мобільних банківських додатків є те, що банк пристосовується до 

клієнта а не навпаки, даний аспект збільшує кількість клієнтів і фінансових 

операцій [3]. 

Для вітчизняних банків цифровізація діяльності на даному етапі потребує 

такого стилю роботи, в основі якого лежить пошук нових можливостей, вміння 

залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із 

різних джерел, добиваючись бажаного результату при мінімальних затратах. 

Цифровізація банківської діяльності пов’язана із трансформацією наукових 

досліджень і розробок, інших науково-технологічних 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. 

Перспективи подальших досліджень даної теми полягають, на нашу думку, 

у розробці теортичних та практичних рекомендацій направлених на 
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цифровізацію всіх напрямів діяльності банків з метою  впровадження сучасних 

інноваційних продуктів та послуг та підвищення конкурентоспроможності. 
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Сучасна економіка характеризується якісними структурними 

трансформаціями, що викликані процесами глобалізації та інтеграції, 

посиленням конкуренції, що набуває рис глобальної, жорсткі умови конкуренції 

на внутрішньому та зовнішніх ринках вимагають від вітчизняних банків 

формування та розвитку конкурентних переваг на основі використання операцій 

консолідації у формі злиття й поглинання та створення інтегрованих структур, 

які спрямовані на поєднання банківських активів і концентрацію банківського 

капіталу з метою посилення конкурентних переваг і конкурентоспроможності. 

Основними особливостями ринкового середовища функціонування 

вітчизняних банків є багатовекторна спрямованість і високий темп проведення 

економічних перетворень, мінливість і динамізм, високий рівень ризику та 

невизначеності. За таких умов банкам необхідно вчасно виявляти зміни в 

зовнішньому середовищі функціонування, ідентифікувати тенденції розвитку, 

використовувати сприятливі умови, розробляти й реалізовувати систему заходів 

щодо ліквідації та мінімізації негативних наслідків впливу. 

Однією з основних тенденцій розвитку банківського бізнесу в світі є 

інтеграційні процеси, під якими розуміють процеси об’єднання 

господарюючими суб’єктами своїх активів, технологій, збутових мереж та інших 

цінностей задля досягнення спільних цілей і задоволення власних інтересів на 

період досягнення поставлених цілей. На сьогоднішній день значення 

консолідації в банківському секторі зросло в такій мірі, що окремі західні 

фахівці-практики розглядають процеси злиття і поглинання й викликану ними 

консолідацію галузі як єдину можливу та неминучу стратегію в сучасній 

конкурентній боротьбі на ринку.  

Тому, розглядаючи стратегічну поведінку як форму розвитку банків, 

необхідно враховувати стадії розвитку самої галузі. Підтвердженням цього є 
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проведене дослідження зарубіжних науковців Г. Дінза, Ф. Крюгера та С. Зайзеля, 

які визначають залежність інтенсивності й ступеня концентрації, доцільності та 

ефективності інтеграційних стратегій від стадії розвитку галузі, в якій 

функціонують економічні суб’єкти [1]. Вважаємо за доцільне розглянути 

теоретичні основи галузевої консолідації та виявити можливості їх використання 

для пояснення розвитку банківського сектору як однієї з важливих галузей 

економіки країни. 

Відповідно до моделі консолідації провідної консалтингової фірми 

(A. T. Kearney), що базується на дослідженні 1345 найбільших угод злиття і 

поглинання, розвиток будь-якої галузі можна описати графічно з а допомогою S-

подібної кривої, яка будується з використанням ринкових часток діючих в ній 

компаній та часу їхнього функціонування (рис. 1). При цьому допускається, що  

динаміка зміни залежить лише від ступеня проникнення нового продукту на 

ринок за умови, що ключові фактори, які мають вплив на галузь, залишаються 

постійними.  
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Рис. 1. Крива консолідації галузі [1] 

 

Сумарна частка ринку, яка належить трьом галузевим його лідерам — 

коефіцієнт концентрації (CR3) визначається так [1, с. 179]: 

CR3 = S1 + S2 + S3,                                               (1) 

де S1, S2, S3 — частки ринку у вигляді об’єму продажу трьох найбільших 

компаній галузі; 

Характер розвиток галузі в межах цієї моделі й називається консолідацією, 

тобто, ринки та взагалі активи галузі з плином часу виявляються у володінні 

малої групи найпотужніших її представників.  

Крім того, виділяють чотири стадії процесу консолідації: початкова — 

стадія зародження, стадія зростання, стадія спеціалізації та стадія рівноваги — 

створення об’єднань. Для кожної з цих стадій характерні свої особливості та 

характеристики. Розглянемо більш детально дані стадії стосовно розвитку 

процесів консолідації у банківському секторі. 

Початкова стадія консолідації галузі характеризується відсутністю чи 

слабкою, в порівнянні з іншими стадіями, конкуренцією всередині галузі з 
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одночасно високими рівнем суперництва. Відбувається збільшення кількості 

банків й на кожного з них приходиться незначна відносна частка активів. Відтак, 

спостерігається зниження коефіцієнта концентрації CR3 й такий стан галузі має 

назву — деконсолідація. 

Друга стадія розвитку — зростання характеризується діапазоном 

коефіцієнта концентрації 15-40 %, при цьому збільшення даного показника 

засвідчує зростання внутрішньогалузевої конкуренції. Тому збереження банками 

досягнутої динаміки збільшення клієнтської бази видається можливим лише за 

рахунок банків-конкурентів. Ймовірним є зменшення кількості банків, які 

входять у галузь, при цьому розмір і потужність банку набувають вирішального 

значення. 

Третій етап розвитку галузі моделі A. T. Kearney має назву 

«Спеціалізація» й характеризується величиною коефіцієнта концентрації в 

діапазоні 40-65 %, що свідчить про необхідність додаткових ресурсів і зусиль 

задля збереження темпів росту, які були досягнуті провідними компаніями галузі 

в попередні періоди. 

Четверта стадія консолідації — це рівновага, яка досягається за умови 

збільшення коефіцієнта концентрації до 80 % з послідуючим зниженням йог 

значення. Це період відносно стабільного становища: окрім банків-лідерів, на 

даному ринку залишаються й дрібні учасники. При цьому 3-4 найбільших лідера 

ринку ділять між собою 80 % ринку галузі, а сукупна частка численних малих 

учасників становить 20 % [1]. Як зазначає Ф. В. Рагін, проникнення в галузь на 

стадії рівноваги адекватне через створення в ній нової малої компанії або 

шляхом добре спланованого в часі придбання вже діючої компанії; клієнтська 

база такої компанії може стати точкою зростання у випадку початку 

деконсонсолідації та виходу з галузі її попередніх лідерів [2].  

Як свідчать дані досліджень агенства A.T. Kearney, компанії-лідери будуть 

зацікавленні в злитті, але така стратегія буде нести негативну синергію (ціна 

акцій поглинутої компанії у більш як 60 % випадків виявляється нижчою суми 

цін акцій двох компаній до злиття) [1]. Цілком зрозумілим є інтерес найбільших 

компаній до об’єднання, оскільки це не лише дозволить компаніям 

продемонструвати своїм акціонерам зростання прибутку та рентабельності, а й 

забезпечить шлях їм на нові території.  

Для прийняття виважених і вірних стратегічних рішень щодо можливого 

входження в цільову галузь, а також про вихід чи зміну пріоритетної зони росту 

необхідно розрахувати два основних параметра моделі A. T. Kearney: поточну 

позицію галузі на кривій консолідації та швидкість консолідації за умови 

збереження діючої системи макроекономічних факторів впливу. Для цього 

необхідно обмежити галузь і визначити її як групу (перелік) прямих конкурентів, 

що діють у зоні однорідних макроекономічних факторів. Позиція галузі на 

кривій консолідації визначається шляхом розрахунку коефіцієнта концентрації 

CR у поточний момент часу й уточнення з допомогою обчислення даного 

показника в ретроспективі для визначення вектора розвитку галузі в 

майбутньому. 
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Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що задля оцінки та 

прогнозування розвитку банківської системи необхідними є побудова та 

дослідження кривої консолідації банківського сектору, а також аналіз ступеня 

консолідації банків та всіх стадіях розвитку системи з визначенням темпів 

консолідаційних процесів. 
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Ліквідність банку є однією з найважливіших системних характеристик 

банківської діяльності, яка потребує вивчення, аналізу та ефективного 

управління. Банк, який має проблеми з ліквідністю не може виконувати власні 

функцій і проводити операції з обслуговування клієнтів, його рейтинг 

знижується, а відтак, втрачається потенційний прибуток [1]. Надлишкова 

ліквідність є результатом негативного управління банком. Тому вирішення 

проблем ліквідності повинно бути найвищим пріоритетом в діяльності банку, а 

формування та використання адекватного інструментарію управління 

ліквідністю банку — першочерговим завданням. 

Дослідженню банківської ліквідності присвячено багато наукових праць, в 

Україні цю проблему вивчали А. М. Герасимович, О. В. Дзюблюк, А. М. Мороз, 

Л. О. Примостка, О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, І. О. Губарева та інші.  Проте, 

незважаючи на суттєві наукові результати, отримані вченими, варто зауважити, 

що методичні підходи до вдосконалення управління ліквідністю банків 

залишаться недостатньо розробленими як в теоретичному, так і в практичному 

аспектах.  

Проведений огляд підходів науковців до класифікації факторів впливу на 

ліквідність банку дозволив виокремити основні підходи до їх формування. За 

результатами дослідження фактори впливу на ліквідність пропонується поділяти 

на внутрішні та зовнішні фактори, що характеризують стан банківської системи, 

економіки в цілому, а також соціальні, технологічні та економічні чинники[2].  
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До основних факторів які впливають на ліквідність банку можна віднести: 

1. Економічне становище країни, її економічна політика (особливо 

грошово-кредитна, фіскальна), розвиток ринку цінних паперів та 

міжбанківського ринку, організація системи рефінансування, повноваження та 

ефективність роботи контрольних органів. Надзвичайні фактори — це страйки, 

наслідки стихійних лих, військові конфлікти, революційні політичні та 

економічні події. 

2. Капітальна база банку забезпечує фінансову стійкість банку. 

Власний капітал, основу якого становлять статутний та інші фонди, є головним 

захисним джерелом поглинання ризику активів та гарантування коштів клієнтів. 

Чим більший власний капітал банку, тим більша, за інших рівних умов, його 

ліквідність. 

3. Якість активів визначається на основі їх ліквідності, ризикованості, 

дохідності та диверсифікованості. Ступінь ліквідності активів залежить від їх 

призначення. Активи банку в грошовій формі призначені для виконання 

платіжної функції, інші — для отримання доходу тощо. Диверсифікованість 

активів означає ступінь розподілу ресурсів банку за різними сферами 

розміщення. Чим більша диверсифікованість активів, тим вища ліквідність 

банку. 

4. Якість депозитної бази визначається часткою стабільних депозитів у 

банку. Підвищення стабільної частки депозитів зменшує потребу банку в 

ліквідних коштах, оскільки передбачає відновлюваність зобов’язань банку. 

Останнім часом найбільша стабільність в банках спостерігається у депозитів до 

запитання, що пов’язано з їх низькою залежністю від рівня процентної ставки. 

5. Залежність від зовнішнього фінансування істотно впливає на 

ліквідність банку. Міжбанківський кредит у не дуже великих обсягах та не за 

великими процентними ставками не завдає шкоди ліквідності банку, а навпаки 

— дає змогу ліквідувати тимчасову нестачу коштів. Але якщо міжбанківський 

кредит переважає в ресурсах банку,  то така ситуація може призвести до краху 

банку.  

За підсумками 2018 року АТ КБ «Приватбанк» залишається лідером 

банківського сектору України за більшістю позицій: — ліквідність активів: 92 % 

клієнтських рахунків та депозитів повністю покриті ліквідними коштами. Усі 

нормативні показники банку значно перевищують норми, встановленні НБУ: 

миттєва ліквідність 43,46 % (норма >30 %), поточна ліквідність 142 % (норма 

>40 %), короткострокова ліквідність 98 % (норма >60 %). Банк також витримує 

на високому рівні новий норматив НБУ — LCR, який демонструє стійкість банку 

до короткострокових «шоків» ліквідності [3]. 

Проблема платоспроможності банків та регулювання ліквідності в рамках 

здійснення банком активних операцій стає все більш актуальною. При цьому 

головні задачі – це балансування розмірів і строків фінансових вимог банку та 

сум і строків банківських зобов’язань, пошук найбільш ефективних методів 

регулювання банківської ліквідності. 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

307 

 

Таким чином, на динаміку зміни ліквідних коштів у банку впливають два 

основні фактори, які і є результатом дії наведених вище факторів: залучення або 

втрата коштів у зв’язку зі збільшенням або зменшенням вкладів; те саме у 

зв’язку зі зростанням (скороченням) кредитів. 

Виходячи з цього дуже важливим питанням є вимірювання ліквідності 

банку в кожний момент, передбачення майбутньої ліквідності в плановому 

періоді та на цій основі безпосереднє управління ліквідністю через управління 

активами та пасивами з метою забезпечення виконання банком своїх зобов’язань 

у строк, в повній сумі та не на шкоду прибутковості. 
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Налагоджена і успішно функціонуюча банківська система — основа 

зростання і стабільності економіки будь-якої держави. Банки в її структурі 

покликані тісно взаємодіяти з ринковою структурою завдяки перетіканню 

капіталу на фінансовому ринку. Важливим аспектом, що відображає ефективну 

діяльність банку, являється такий фінансовий показник, як дохід. 

На сьогоднішній день на фінансовому ринку України відбуваються зміни, 

де головною метою є роль та значення функцій доходу банку, що позволяє йому 

забезпечення відтворювальної діяльності, планового обсягу прибутку та бути 

конкурентоспроможним на ринку фінансових послуг. Для забезпечення 

ефективного функціонування та його оптимізації актуальним також є управління 

банківським доходом, що базується на створенні ефективної системи планування 

та прогнозування, аналізі, прийнятті стратегічних рішень, мотивації їх реалізації, 

контролю за виконанням фінансового плану доходів та витрат, оскільки саме 

система управління доходами банку створює передумови для оптимізації 

діяльності та отримання максимального рівня очікуваних фінансових 

результатів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління 

доходами, витратами, а також рентабельністю банку присвячено багато наукових 

праць. Зокрема проблеми аналізу доходів розглянуто у роботах Л. О. Савіної, 

Т. Д. Косової, В. М. Кочеткова, Л. О. Примостки. Серед зарубіжних економістів 

цю тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М. А. Поморина, 

А. Н. Шаталов, В. В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської 

рентабельності зробили вітчизняні науковці: О. В. Васюренко, О. М. Колодізєв, 

О. В. Молчанов, та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі до 

останнього часу відсутні комплексні дослідження з питань аналізу формування, 

розподілу та використання фінансових ресурсів банку. Проте недоліком системи 

планування діяльності банків є відсутність розроблених методичних 

рекомендацій відносно складання планів доходів окремих банківських відділень. 

На наш погляд, основною проблемою при здійсненні планування 

діяльності банківських відділень, у тому числі планування доходів, є визначення 

пропорцій розподілу запланованих фінансових показників філій банку між її 

відділеннями. 

Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних 

витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в 

кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну 

позицію на ринку [1, c. 237]. 

Значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він є необхідною 

умовою ефективного управління фінансовою діяльністю і може розглядатися як 

допоміжна функція системи управління доходами, витратами і прибутком 

комерційного банку [2, c. 345]. 

Для вирішення зазначеної проблеми планування фінансових показників 

діяльності банківських відділень, в тому числі їх доходів, можемо зазначити, що 

вона мусить ґрунтуватися на всебічній оцінці внутрішнього середовища та 

зовнішніх умов діяльності банківських відділень. 

Ключовими задачами управлінського аналізу внутрішнього середовища 

відділень банку, на наш погляд є: 

 дослідження закономірностей і тенденцій розвитку процесів руху та 
переміщення грошових ресурсів між регіонами України; 

 аналіз пропорцій розподілу активних операцій між територіальними 
відділеннями банку; 

 вивчення особливостей формування залучених коштів в різних 

адміністративно-територіальних одиницях України; 

 визначення ролі окремих підрозділів банку в обслуговування різних 
секторів економіки та характеристика широти сфер діяльності фінансової 

установи в галузевому розрізі [3, c. 10]. 

З сукупності наявної інформації про діяльність банків, ураховуючи 

специфіку банківських відділень, для аналізу внутрішнього середовища відібрані 

наступні показники: 

 розмір депозитного портфелю, грн.; 

 розмір кредитного портфелю, грн.; 
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 кількість юридичних осіб, що обслуговуються відділенням.; 

 кількість пенсіонерів на обслуговуванні, осіб; 

 платіжні картки, шт. 

 валюто обмінні операції — оборот за місяць, грн; 

 комунальні платежі, грн. 
Доцільно також розглянути групу факторів, що характеризують зовнішнє 

середовище, тобто рівень соціально-економічного розвитку регіонів 

розташування окремих відділень в банку. 

Показники для оцінювання зовнішніх умов діяльності банківських 

відділень: 

 чисельність населення в зоні обслуговування, тис. од.; 

 середньомісячна заробітна плата в галузях економіки, грн; 

 загальна кількість потенційних клієнтів фізичних осіб, од.; 

 загальна кількість потенційних клієнтів юридичних осіб, од.; 

 кількість банків-конкурентів, од. (показник зворотної дії). 

При визначенні рейтингу банківських відділень визначається індекс 

комплексної оцінки (ІКО), що базується на значеннях показників діяльності 

середнього банківського відділення. Чим вищий рейтинг відділення банку, тим 

більша частка прибутку філії банку має забезпечуватись відділенням [4, c.158]. 

Таким чином урахування регіональних особливостей діяльності 

банківських відділень та визначення їх рейтингу дозволить встановити 

справедливі пропорції розподілу планових фінансових показників і налагодити 

взаємозв’язки між філією і її відділеннями. 

Врахування регіональних особливостей діяльності банківських відділень 

та визначення їх рейтингу дозволить встановити справедливі пропорції 

розподілу планових фінансових показників і налагодити взаємозв’язки між 

філією і її відділеннями. 
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Сучасні банки є найбільш активними учасниками фінансово-кредитної 

системи держави. Довіра до банківських установ з боку клієнтів найбільшою 

мірою формується за рахунок фінансової стабільності банків, важливим проявом 

якої є достатня ліквідність для виконання взятих на себе зобов’язань. Від 

достатньої ліквідності банку залежить якість та повнота надання послуг 

юридичним та фізичним особам, тобто клієнтам банку. Враховуючи важливість 

ліквідності для забезпечення стабільності як окремого банку, так і банківської 

системи держави в цілому центральним банком держави здійснюється 

відповідне регулювання та управління банківською ліквідністю. 

Відповідно до документів Базельського комітету з питань банківського 

нагляду (Basel Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision) 

ліквідність — це здатність банку фондувати зростання активів та своєчасно 

виконувати зобов’язання без понесення неприпустимих втрат [0]. 

Вітчизняне законодавство, зокрема Постанова НБУ № 368 «Про 

затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» 

[2] визначає ліквідність банку як «здатність фінансової установи забезпечити 

своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається 

збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та 

строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами 

інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати)». 

Регулювання банківської ліквідності як ключової якісної характеристики 

діяльності банків не завжди було в центрі уваги Базельського Комітету 

Банківського Нагляду (БКБН). Так, до 2008 року БКБН не виділяв ліквідність як 

важливий банківський показник діяльності. Однак після світової фінансово-

економічної кризи 2008 року прийшло розуміння, що достатня ліквідність грає 

не меншу роль аніж достатній розмір капіталу. 

Тому на міжнародному рівні починаючи з 2010 року почалася активна 

робота щодо розробки підходів до регулювання та забезпечення достатнього 

рівня ліквідності. Так, в історичному аспекті кроки БКБН щодо вдосконалення 

стандартів управління ліквідністю починаючи з 2010 року можна представити 

наступним чином: 

2010 рік — розробка міжнародних підходів для вимірювання, 

стандартизації та моніторингу ризику ліквідності; 

2013 рік — розробка коефіцієнту покриття ліквідності (Liquidity Coverage 

Ratio — LCR) та інструментів моніторингу ризику ліквідності; 
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2013 рік — розробка інструментів моніторингу управління ліквідністю 

протягом дня; 

2014 рік — розробка чистого стабільного коефіцієнту фінансування (Net 

Stable Funding Ratio (NSFR) [3]. 

За підсумками 2019 року планується, що 100 % країн-членів Базельського 

комітету повинні впровадити коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) або через 

законодавство ЄС, або через національні регуляції. 

В Україні з моменту прийняття у 2001 році «Інструкції про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні» № 368 існували вимоги щодо 

забезпечення ліквідності банківської системи та банків через відповідні 

економічні нормативи: 

Н4 — Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 %); 

Н5 — Норматив поточної ліквідності (не менше 40 %); 

Н6 — Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 %). 

Однак зовнішні шоки та фінансова нестабільність, з якою зіткнулася 

Україна та її банківська система у 2014 році потребувала вжиття заходів для 

вдосконалення системи управління ризиками ліквідності. Україна взяла курс на 

європейську інтеграцію, і відповідно почала активно впроваджувати європейське 

законодавство у банківську сферу. Так, у 2014 рік Україна підписала Угоду про 

асоціацію з ЄС, згідно з якою наша держава взяла зобов’язання впровадити 

європейське законодавство, у тому числі пакет CRD IV/CRR.  

У наступному 2015 році прийнято Комплексну програму розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року, яка поряд з іншим передбачає 

запровадження нових коефіцієнтів ліквідності LCR та NSFR. Через два роки у 

2017 році прийнято План заходів щодо імплементації норм ЄС (CRD IV/CRR) та 

План заходів з удосконалення банківського нагляду, які передбачають 

запровадження нових коефіцієнтів ліквідності LCR та NSFR. 

Формула розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) наступна: 

%100
_30____

)(__


днівпротягомкоштіввідтікЧистий

ВЛАактивиліквіднініВисокоякіс
LCR  

Банк визначає очікувані відтоки та очікувані надходження грошових 

коштів із застосуванням коефіцієнтів очікуваних відтоків та надходжень, 

встановлених НБУ на основі стрес-сценарію. 

В Україні з 1 червня 2018 р. здійснювався розрахунок коефіцієнта 

покриття ліквідності LCR в тестовому режимі, а з 1 грудня 2018 р. норматив 

LCR став обов’язковим до виконання. 

Особливості запровадження LCR в Україні  визначаються нерозвиненістю 

ринку цінних паперів та дефіцитом високоліквідних активів, нерелевантність 

європейських критеріїв стабільності роздрібних депозитів, законодавча заборона 

кредитів фізичним особам у іноземній валюті, тощо.  

Національний банк у зв’язку з переходом банків до розрахунку коефіцієнта 

покриття ліквідності (LCR) скасовує економічні нормативи миттєвої ліквідності 

(Н4) і поточної ліквідності (Н5) з 2 вересня 2019 року, що відображено у 

відповідних постановах центрального банку. З огляду на це в НБУ відзначають, 
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що в останній раз публікація даних по нормативам Н4 і Н5 відбудеться станом 

на 1 вересня [4, с. 103-110]. 

У підсумку варто відзначити, що передбачені Базелем ІІІ стандарти 

ліквідності банків, які вже впроваджено в банківську систему України, в більшій 

мірі, ніж нормативи ліквідності встановлені НБУ, спрямовані на забезпечення 

фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни 

в цілому. Основна причина цього полягає у тому, що ліквідність банків 

оцінюється не «як запас», а «як потік», що дає можливість передбачати і 

прогнозувати ризики ліквідності з урахуванням майбутніх надходжень і потреб в 

ліквідних коштах і тим самим забезпечити фінансову стабільність банків за 

рахунок попередження і зниження ризику ліквідності. 
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Нещодавно міжнародна консалтингова компанія McKinsey&Co 

оприлюднила результати дослідження, в якому прийшла до висновку, що 

більшість банків світу можуть не пережити економічний спад через мізерну 

прибутковість їх капіталів [1]. На думку McKinsey&Co, світова економіка 

знаходиться наприкінці економічного циклу. Серед рекомендацій компанії 

впровадження інноваційних технологій, активізація механізму аутсорсингу, а 

також збільшення кількості злиттів. На увагу також заслуговують ті факти, що 

банки витрачають на інновації лише 35 % своїх бюджетів, у той час, як 

фінтехкомпанії — понад 70 %. При цьому у банків також з’являються 
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нетрадиційні конкуренти навіть на традиційних сегментах ринку банківських 

послуг. Так, такі компанії, як Amazon в США і Ping An в Китаї почали надавати 

в тому числі фінансові послуги. При цьому їх основних бізнес-інтерес стосується 

ринку кредитних карт, тобто того сегменту ринку, який приносить левову частку 

прибутку для банків. 

Погоджуємося з висновками експертів аналітичного центру McKinsey&Co, 

однак, також вважаємо доцільним зауважувати на ері персоналізації, розробка 

методології та її імплементація особливо важлива для сфери фінансового 

посередництва. Переконані у тому, що цінова конкуренція банків та її 

результативність більшою мірою залишилася у минулому та може проявляти 

свою дієвість лише на окремих клієнтських сегментах. Тренд сьогодення — це 

гіперперсоніфіковані фінансові продукти та маркетинг, що базується на data-

аналітиці у поєднанні з «продвинутими» (нестандартними) інструментами 

прийняття рішень.  

Кількість структурних підрозділів банків України невпинно зменшується і 

як свідчать дані на рис. 1 — це не є виключно результатом етапу очищення 

банківського сектору протягом 2014-2016 рр. У свою чергу, за даними The Wall 

Street Journal найшвидші темпи зниження кількості філій характерно для США. 

На нашу думку, це більшою мірою пояснюється все зростаючою перевагою 

цифрового банкінгу. Втім, вельми цікаві висновки J. D. Power (компанії, що 

спеціалізується у сфері маркетингово-інформаційних сервісів), що найнижчий 

рівень споживчої задоволеності характерний саме для клієнтів повністю 

цифрових банків, навіть Millennials. Постає питання в причинах — це недоліки 

програм цифрового банкінгу, чи вищий рівень вимогливості саме клієнтів 

цифрового банкінгу. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості структурних підрозділів банків України протягом 

2016-2019 рр., од. (щоквартальне розбиття) 
Примітка. Побудовано автором на основі наглядової статистики Національного банку 

України 

 

На нашу думку, в епоху гіперперсоналізації та конкурентного тиску на 

фоні беззаперечної важливості швидкості та зручності придбання та 

використання певного фінансового продукту, у споживачів також існує потреба 

у змістовному розумінні та пораді щодо попиту. Наразі споживач очікує 
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розуміння їх як особистості, а отже, очікує обслуговування, виходячи зі своїх 

унікальних потреб. Ці потреби вже не задовольняються традиційними методами 

фінансової маркетингової кампанії, незалежно від каналу продаж (традиційного 

чи цифрового). 

Вже зараз, з огляду на розвиток ринку фінансового посередництва можна 

говорити, що роздрібні фінансові установи не займаються персоналізацією та не 

формують цінності для клієнтів. Зокрема, банки, які не використовують 

контекстні дані в режимі реального часу для створення персоналізованих 

взаємодій, відчувають брак можливостей для зміцнення відносин з клієнтами. 

Вважаємо, що дієвий шлях до підвищення показників ефективності 

діяльності банку — це відхід від традиційних маркетингових підходів та рух до 

більш цілісної концепції персоналізованого залучення. Успішна взаємодія зі 

споживачами не може обмежуватися виключно просуванням фінансових 

продуктів, а насамперед, полягає у розумінні потреб, вибудовуванні довіри та 

зміцненні стосунків зі своїми клієнтами. У центрі уваги повинна бути не продаж 

фінансового продукту споживачеві, а створення цінності як для споживача, так і 

для банку. 

Вважаємо, що за умови незмінності цільового орієнтиру діяльності банку 

та збереження традиційної, орієнтованої на максимізацію ефективності 

використання капіталу бізнес-моделі в нових умовах функціонування (зміна 

світогляду споживача, посилення регуляторних вимог, нова парадигма 

регулювання, несприятливі економічні умови з точки зору забезпечення високої 

рентабельності бізнесу), банки попадуть у стратегічну «пастку». Вона, 

насамперед, полягає у неможливості, орієнтуючись виключно на показник ROE, 

забезпечити зростання вартості бізнесу у довгостроковій перспективі. Вважаємо, 

що виходом із зазначеної «пастки» є зміна, а точніше розширення цільових 

орієнтирів діяльності банку, досягнення яких дозволить їм забезпечити 

довгострокове зростання вартості бізнесу.  

Персоналізація діяльності банку, або застосування ним 

клієнтоорієнтованої стратегії повинна передбачати: обґрунтування на основі 

bigdata-аналітики яка рекомендація найкраща для споживача в кожній 

потенційній категорії за всіма продуктами, способами взаємодії з клієнтами та з 

позиції ризиків. Для виграшу конкурентної боротьби на ринку фінансового 

посередництва необхідно вміти оцінювати потенційні стратегії та рекомендувати 

найкращі дії, які слід вжити в цей момент, щоб створити модель 

персоналізованого досвіду, який прагне сьогоднішній споживач. Головним 

інструментом у реалізації цього є машинне навчання та застосування 

можливостей штучного інтелекту. Для банків України важливо усвідомити, що 

це інновації майбутнього, а вимоги сьогодення. 

Так, наприклад, The Commonwealth Bank of Australia (CBA) активно 

використовує можливості штучного інтелекту при взаємодії з клієнтами через 

18 різноманітних каналів. Так, кожен раз, коли споживач взаємодіє з банком, 

система викликає механізм залучення клієнтів (CEE), щоб визначити, чи є 

наступна розмова найкраща для клієнта, і дає відповідь протягом 160 мілісекунд. 
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Використовуючи рішення, засновані на AI, CBA помітила 10-кратне збільшення 

обсягу іпотечних кредитів домогосподарствам та є лідером у сфері роздрібного, 

корпоративного та інтернет-банкінгу [2].  

Отже, щоб досягти успіху, банкам необхідно відійти від традиційного 

маркетингу продуктів до штучного інтелекту та централізованих інструментів 

прийняття рішень, які безперешкодно взаємодіють із споживачами та створюють 

ціннісні відносини. Коли банки застосовують персоналізований підхід до 

наступної кращої дії — і ставлять споживача в центр кожної взаємодії — вони 

краще зможуть забезпечити тип індивідуального залучення, на що й очікує 

сучасний клієнт. 
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За останні три роки Національним банком України реалізовано цілу низку 

прогресивних заходів в аспекті управління кредитними ризиками банків, а саме: 

змінено підходи до визначення величини банківського капіталу на основі стрес-

тестування; змінено процедуру оцінки кредитних ризиків, що істотно змінило 

банківську практику в цьому напрямі, а також вплинуло на звуження 

можливостей для маніпулювання оцінкою якості активів і заниження величини 

достатності капіталу; трансформовано норматив, що регулює обмеження на 

операції з пов’язаними особами; змінено методику визначення непрацюючих 

кредитів/непрацюючих активів;  розпочато перехід на МСФЗ 9, який покликаний 

запровадити єдиний підхід до фінансової та управлінської звітності в банках, 

прийнятий у більшості країн [1]. 

Все вищезазначене позитивно впливає на ефективність управління 

ризиками в банках України, втім, питання непрацюючих кредитів залишається 

невирішеним. З огляду на його багатогранність для успішного вирішення цього 

питання недостатньо лише заходів Національного банку, так само, як це 
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неможливо вирішити виключно зусиллями внутрішнього менеджменту банків. 

Погоджуємося з думкою В. Ваврищука, що сьогоднішні непрацюючі 

корпоративні кредити у банках — це, більшою мірою, спадок неринкового 

кредитування великих позичальників. Мова, зокрема, про кредитування 

пов’язаних осіб низкою великих та середніх за розміром приватних банків, 

кредитування бізнес-груп державними банками, а також загалом про поширену 

раніше практику надання кредитів, зокрема валютних, у значно більшому обсязі, 

ніж об’єктивно дозволяв стан бізнесу позичальника [2]. Стосовно непрацюючих 

кредитів фізичних осіб, то їхня значна частка — це наслідок неконтрольованого 

з боку Національного банку валютного кредитування населення до 2008-2009 

років. 

Наголосимо, що загалом існує три способи організації роботи з 

проблемною заборгованістю кредитних установ: самостійна робота установи з 

повернення проблемної заборгованості; залучення зовнішніх компаній 

(аутсорсерів) до управління проблемною заборгованістю; продаж портфеля 

проблемної заборгованості третім особам. Їх переваги та недоліки узагальнено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Стримуючі та стимулюючі чинники ефективного застосування 

різноманітних способів вирішення проблеми непрацюючих/потенційно 

проблемних кредитів банківського сектору України 
Способи 
вирішення 
проблеми 

непрацюючих 
кредитів 

Зміст стримуючих чинників Зміст стимулюючих чинників 

Реструктуризація 
непрацюючих 
кредитів 

Юридичний чинник: 
недосконалий юридичний захист 
прав кредиторів дестимуює 
позичальників  
ініціювати/погоджуватися на 
реструктуризацію проблемної 
заборгованості (навіть діючий 
платоспроможний бізнес може 
не обслуговувати свої борги та 
блокувати в судах позовні 
справи банків-кредиторів) 

Інституційний чинник: 
запровадження механізму фінансової 
реструктуризації шляхом прийняття 
Закону України «Про фінансову 
реструктуризацію», що дозволяє 
знизити обсяг непрацюючих 
корпоративних кредитів;  
запровадження механізму 
банкрутства фізичних осіб шляхом 
прийняття Кодексу про банкрутство, 
що дозволяє знизити обсяг 
непрацюючих іпотечних кредитів, 
наданих фізичним особам, у тому 
числі в іноземній валюті 

Списання 
непрацюючих 
кредитів 

Економічний чинник: списання 
непрацюючих кредитів 
державними банками може бути 
підставою для потенційних 
звинувачень співробітників 
банків у корупції 

Фінансовий чинник: відсутність 
витрат грошових та часових ресурсів 
на управління проблемною 
заборгованістю  
Організаційний чинник: швидке 
підвищення якості кредитного 
портфеля 

Врегулювання 
проблемної 
заборгованості 
шляхом 

Організаційний чинник: 
ефективність діяльності 
аутсорсера тлумачиться як 
ефективність безпосередніх  

Фінансовий та організаційний 
чинники: оптимізація витрат і 
процесів у банку, пов’язаних з 
управлінням проблемною 
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залучення 
спеціалізованої 
компанії на 
умовах 
аутсорсингу 

суб’єктів процесу управління 
проблемними активами в банку, 
у тому числі, може зумовлювати 
підвищення репутаційного 
ризику банку за умови 
здійснення аутсорсером 
неправомірних дій у процесі 
стягнення заборгованості 
боржників 

заборгованістю 

Продаж 
непрацюючих / 
потенційно 
проблемних 
кредитів третім 
особам 

Податковий чинник: продаж 
кредиту з дисконтом 
сприймається податковими 
органами як «економічно 
недоцільна операція» та може 
призвести до суттєвих 
податкових наслідків для 
учасників угоди 

Фінансовий чинник: очищення 
балансів банків від неякісних 
кредитів з частковим поверненням 
обсягу непрацюючого/потенційно 
проблемного кредиту 

Примітка. Розробка автора. 

 

Зауважимо, що зараз існує ціла низка проблем, які стримують розвиток 

ринку вторинних кредитів в Україні. По-перше, незадовільна врегульованість 

професійної діяльності суб’єктів господарювання у сфері врегулювання 

проблемної заборгованості банків та інших кредитних установ. Так, викуп 

заборгованості боржника здійснюється на підставі договору факторингу, що, у 

свою чергу, може реалізувати лише зареєстрована у відповідному порядку 

фінансова установа, яка має право здійснювати факторингові операції. Втім, 

відступлення права вимоги на борг також може бути реалізовано на підставі 

договору цесії, для укладання якого суб’єкт врегулювання проблемної 

заборгованості не зобов’язаний мати статус фінансової установи. Подібна 

правова неврегульованість спонукає до виникнення колекторських компаній, дії 

яких доречно класифікувати як неетичні, а часом навіть мають ознаки 

незаконності (звичайно це не стосується всіх учасників колекторського бізнесу, 

втім, переважної більшості). Окрім цього важливо чітко відмежувати діяльність 

фінансових компаній із «класичного» факторингу від їх бізнес-напряму з 

врегулювання проблемної заборгованості. 

По-друге, у теперішній час в Україні використовується кілька схем щодо 

організації врегулювання проблемної заборгованості третьою стороною: 

1) переуступка боргу боржника у відповідності з договором факторингу та 

подальша організація заходів стосовно стягнення проблемної заборгованості 

(може реалізовуватися як однією установою, так і передбачати розподіл цих дій 

між факторинговою та колекторською компаніями); 2) реалізація послуги 

стягнення заборгованості за непрацюючими кредитами згідно з договором 

доручення між банком та колекторською компанією. Зауважимо, що за умови 

використання другого підходу забезпечується опосередкований нагляд за 

діяльністю колекторської компанії на підставі Положення про організацію 

процесу управління проблемними активами в банках України № 97 [3]. Втім, 

якщо сторонами договору доручення щодо врегулювання проблемної 
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заборгованості є факторингова та колекторська компанії, то відповідальність 

останньої обмежується зобов’язаннями, визначеними аутсорсинговою угодою.  

З огляду на зазначене вважаємо необхідним здійснення такого: 

а) встановлення ліцензійних вимог до суб’єктів, які мають намір здійснювати 

діяльність з врегулювання проблемної заборгованості; б) чітке визначення 

критеріїв професійної діяльності суб’єкта з врегулювання проблемної 

заборгованості (далі компанія з управління проблемною заборгованістю); в) 

обґрунтування переліку повноважень та інструментів, які може використовувати 

компанія з управління проблемною заборгованістю; г) визначення особливостей 

регулювання діяльності компанії з управління проблемною заборгованістю. 
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В умовах високого рівня конкуренції на ринку фінансових послуг, банки 

все частіше використовують для продажу власних фінансових продуктів та 

послуг альтернативні канали. Одним з таких напрямів є платформізація 

банківських послуг. Наразі існує очікування експертного кола, що 

платформізація банкінгу дасть змогу комерційним банкам та існуючим 

стартапам стратегічно змінитися, стаючи при цьому банкінг-платформами. 

Основними  інструментами «платформізації» банківських продуктів в сучасних 

умовах є: зростання кредитування Р2Р; розширення асортименту послуг і рішень 

для клієнтів, які не отримували раніше послуги належної якості або в належному 

обсязі; оптимізація процесів видачі кредиту / прийняття кредитних рішень; 

застосування більш складних методів встановлення контактів з потенційними 

клієнтами, залучення нових і утримання існуючих клієнтів; поява інструментів 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

319 

 

самообслуговування; демократизація банківського обслуговування та управління 

особистими фінансами; спрощення і перехід на економічні та універсальні 

процеси продажу продуктів для клієнтів; створення розумного контракту з 

використанням технології блокчейн; хмарні технології; інтеграція банківських 

рахунків з електронними платіжними системами і криптовалюта.  

На сьогодні перед усіма фінансовими установами стоїть завдання знайти 

способи підтримувати відносини зі споживачами. Розробляючи сучасні стратегії 

виграшу конкурентної боротьби на ринку інноваційного фінансового-

посередництва, фінансові посередники переконуються у тому, що передумовою 

успіху є не лише високий рівень технологічності надаваних послуг. Особливо це 

актуально для установ банківської галузі, де довіра споживачів є 

основоположною при прийнятті як традиційних, так і потенційно нетрадиційних 

рішень. 

Саме банки мають унікальну позицію для досягнення успіху в тому, щоб 

стати основним об’єктом для побудови та підтримання відносин з клієнтами в 

платформенній економіці через довіру, яку будували десятиліттями. Щоб 

збирати та потенційно обмінюватися даними з клієнтами та з іншими 

організаціями, має існувати довіра, що дані будуть безпечними та 

використовуватись етично. 

Згідно з опитуванням Бізнесу інституту IBM, понад 68 % споживачів 

вказали, що бажають поділитися особистою інформацією та даними зі своїм 

банком чи іншою фінансовою установою [1]. Цей відсоток є найбільш високим 

порівняно з іншими типами організацій, з якими взаємодіють споживачі. В 

Україні наразі таких опитувань не проводилося, втім високоймовірним є значно 

нижчий  показник через відомі події 2008 та 2014 років, які вельми суттєво 

підірвали довіру до вітчизняного банківського сектору. Втім, результати 

європейських досліджень є корисними з точки зору усвідомлення сфер, в яких 

очікувано формуються конкурентні переваги банків Європи. 

Так, згідно з інформацією Бізнесу інституту IBM споживачі не тільки 

охоче діляться інформацією зі своєю фінансовою установою, вони також 

довіряють захист своїх даних. Окрім цього, понад 90 % споживачів вважають, 

що їх фінансова установа захищає персональні дані на середньому рівні. 

Володіючи такими перевагами, банки повинні сприяти відкритому 

банкінгу для розвитку поза традиційними бізнес-моделями, будуючи більш 

широкі та гнучкі екосистеми як фінансових, так і нефінансових рішень, що, 

сприятиме розвитку банківництва, а також полегшить повсякденне життя 

споживачів. При цьому, якщо традиційні фінансові установи не скористаються 

«довірою», вони можуть безповоротно програти конкурентну боротьбу відносно 

тих організацій, які вже мають складні екосистеми та великі бази споживачів. 

Поряд з цим постає питання про готовність банків до платформізації. Так, 

за результатами опитувань керівників фінансових послуг щодо компонентів 

трансформації цифрового банкінгу у Звіті про цифровий банкінг зазначено, що 

існує широка поінформованість про можливості та загрози нової екосистеми 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

320 

 

цифрового банкінгу. Було також встановлено, що готовності до цифрової 

банківської трансформації сильно бракує у більшості випадків. 

Так, згідно з дослідженням IBM майже три чверті (72 %) керівників 

фінансових послуг вважають, що бізнес-моделі на основі цифрових платформ є 

руйнівними для банківської галузі, 70 % заявляють, що платформізація сприяє 

змінам традиційних ланцюгів вартості в галузі. 

Тобто, хоча залишається незрозумілим готовність банків конкурувати в 

екосистемі, що базується на платформах, втім, 38 % банкірів розглядають 

міжгалузеві платформи як загрозу, а 45 % бачать платформи як можливість. 

Остання група заявила, що бізнес-моделі платформ допоможуть їм у сферах 

прибутковості, інновацій та доступу на ринки поза банківською сферою. 

Також прокоментуємо інші результати опитування IBM у вищезгаданому 

досліджені зазначено, що близько 90 % керівників банків вважають, що 

міжгалузеві платформи стануть більш важливими для галузі протягом 

найближчого десятиліття. Вони також передбачають, що платформізація 

банківського бізнесу позитивно вплине на доходи (90 %), рентабельність (86 %) 

та задоволеність клієнтів (83 %). 

До інших переваг банкінгу на платформі включали: гнучкість і 

маневреність (83%); вдосконалення порівняно з традиційною бізнес-моделлю 

(82%); підвищена персоналізація обслуговування (79%); більше інновацій (78%); 

міжгалузева співпраця (78%). 

Незважаючи на те, що застосування платформної моделі в банківському 

бізнесі має певні переваги, втім, також існує багато проблем. Можливо, 

найбільшим викликом для платформізації банківського бізнесу є існуючі та 

потенційні норми, що регулюють персональні дані клієнтів та їх 

конфіденційність. Зауважимо, що на думку експертів, яку ми поділяємо, сфера, 

де основна конкурентна перевага платформ полягає у використанні даних та 

вдосконаленої аналітики, очікувано буде підпадати під жорсткіші регуляторні 

норми та вимоги щодо використання персональних даних споживачів 

фінансових послуг. У цьому аспекті банківська галузь перебуває у виграшній 

позиції, оскільки інформаційна безпека в аспекті даних клієнтів завжди 

перебувала під жорстким контролем регулятора. 

Не дивно, що чотири з п’яти банківських керівників, опитаних IBM, 

вважали, що виникнуть проблеми, пов’язані з дотриманням регуляторних норм, 

які заважатимуть платформним бізнес-моделям повністю реалізувати свій 

потенціал. Ця перешкода стає більш вираженою, коли регулятори не повністю 

розуміють динаміку та компоненти цифрової трансформації. 

Керівники банків, які також проходили опитування, висловлювали думку 

вважали, що культурні відмінності між банківськими та небанківськими 

установами будуть головною перепоною для розвитку платформних бізнес-

моделей. IBM виявила, що 82 % керівників банків вважають, що довіра та 

прозорість між партнерами будуть ключовою проблемою. 
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Ще один фактор, на якому який важливо наголосити — це те, що більшість 

інноваційних моделей обслуговування вже успішно платформізовані FinTech 

компаніями. Найбільш яскравим прикладом є P2P платежі. 

Загалом, перед усіма учасниками фінансового ринку постає завдання 

сформувати здібність ефективно реагувати на цифрову трансформацію. 

Відмінними рисами платформних бізнес-моделей є їх базування на даних, 

необхідності застосування нестандартної аналітики digital типу, та data-

спеціалістів. У діючих банківських установах є достатньо шляхів, щоб змагатися 

за першість з цифровими лідерами. 

Незважаючи на виклики, традиційні банки мають цінний досвід. Вони 

розуміють цінність довіри клієнтів, сучасну складність регуляторного 

середовища та володіють великими обсягами капіталу, який можна 

використовувати для майбутнього розвитку. Постає питання, чи мають 

традиційні банки здібності та культуру для трансформації своїх бізнес-моделей 

для цифрового майбутнього, що стане предметом подальших наукових 

досліджень. 
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Однією з головних характеристик діяльності банку є його ліквідність. За 

дефіциту ліквідності банк не може в повній мірі виконувати властиві йому 

функції, своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями перед кредиторами і 

вкладниками, підтримувати свою платоспроможність. Ураховуючи динамізм 

стану ліквідності банку, її неможливо точно виміряти за допомогою фінансових 

коефіцієнтів, водночас для ефективного управління ліквідністю об’єктивно 

необхідне хоча б приблизне знання майбутніх тенденцій ліквідності, попиту та 

пропозиції ліквідних коштів. 

Оскільки ліквідність, або спроможність фінансувати збільшення активів та 

виконувати зобов’язання, коли настає час їх виконання, дуже важлива для 

життєздатності будь-якої кредитної організації, то управління ліквідністю є 

серед найбільш важливих пріоритетів менеджменту банків. Як свідчить 

практика, ефективне управління ліквідністю може скоротити ймовірність 

серйозних проблем. Крім цього, важливість ліквідності переходить за межі 
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окремого банку, оскільки зниження ліквідності в одному банку може викликати 

проблеми з фінансовою стійкістю у всій банківській системі. З цієї причини, 

аналіз ліквідності потребує від керівництва банку не тільки вимірювання  його 

ліквідної позиції на постійній основі, а також аналізу того, які скоріш за все 

будуть потреби фінансування за умови різних сценаріїв, включаючи 

несприятливі умови. 

Стан ліквідності комерційного банку залежить від структури і стабільності 

ресурсної бази та структури і якості портфеля активів. На зміни в обсягах, 

структурі та стабільності ресурсної бази банку впливає комплекс чинників 

загальноекономічного характеру, які необхідно враховувати у процесі 

прогнозування. Під впливом цих чинників формуються не лише ресурси, а й 

активи банку, зокрема попит на кредити. Аналіз проводиться за допомогою 

статистичних методів на базі ретроспективної інформації.  

Ліквідність банку залежить, насамперед, від стабільності ресурсної бази. 

Тому постійний аналіз ресурсної бази банку з погляду стабільності та 

ймовірності зняття коштів зі своїх рахунків розглядається як необхідний етап 

процесу управління банківською ліквідністю. Аналіз цих показників 

проводиться в динаміці та за кожним рахунком або видом зобов’язань банку. Це 

дає змогу виявити загальні тенденції зміни стабільності ресурсної бази банку та 

точніше прогнозувати потребу в ліквідних коштах. 

Результати такого аналізу дають змогу оцінити безперебійність 

автоматичного перетворення активів у ліквідну форму у зв’язку з настанням 

строків погашення кредитів чи цінних паперів, сплати відсотків за наданими 

кредитами, повернення дебіторської заборгованості, отримання дивідендів від 

пайової участі в інших підприємствах тощо. 

Загалом у процесі аналізу ліквідності активів банк має спиратися на 

принцип консерватизму й обережно підходити до визначення їх реальної 

вартості.  

Взаємозв’язки системи управління ліквідністю в банку схематично можна 

відобразити наступним чином (рис. 1). 

Наведена структура управління ліквідністю в банку відповідає Принципам 

ефективного управління ліквідністю у банківських установах згідно до 

рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду [1]. 

Оскільки всі банки знаходяться під впливом змін в економічному кліматі 

та ринкових умовах, то моніторинг економічних та ринкових тенденцій є певним 

«ключем» до управління ризиком ліквідності. Зокрема, аналітики АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» оцінюють зовнішнє до банку середовище наступним чином 

[3]: 

1. Економіці України властиві певні характеристики, які ставлять під 
загрозу її стабільність у довгостроковій перспективі. Такі характеристики 

включають, але не обмежуються, відносно низьким рівнем ліквідності на ринках 

капіталу та дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 

2. У грудні 2018 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s 

підвищило суверенний рейтинг України в основному з причини досягнення 
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Україною та Міжнародним валютним фондом угоди про нову програму 

кредитування stand-by. 

3. У 2018-2017 роках зовнішні ризики для України в цілому знизилися. 

Зростання світової економіки, цін на фінансових та сировинних ринках сприяли 

зменшенню загроз. Прямі геополітичні ризики змінилися несуттєво. Водночас 

поступово зростають середньострокові ризики для фінансової стабільності. 

4. Слабкість національної валюти, яка зазнала девальвації більш ніж у три 
рази у відношенні до долара США з початку 2014 року, в поєднанні з 

обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, негативне сальдо зовнішньої 

торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних товарних ринках 

країни та високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації 

операційного середовища в Україні у найближчому майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Система управління ліквідністю в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Джерело: складено автором за даними [2] 

 

Узагальнюючи результати теоретичних та емпіричних досліджень 

управління ліквідністю банку, зазначимо, що ліквідність надзвичайно важлива 

для банку, як складова фінансової стійкості. Стабільне функціонування та 

подальший розвиток банків залежить від їхньої здатності організувати ефективне 

управління ліквідністю. Від управління ліквідністю залежить не лише 

спроможність банку розраховуватись за своїми зобов’язаннями, але й 
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задовольняти існуючий попит на ресурси для здійснення активних операцій. 

Крім того, дотримання встановлених вимог ліквідності є основним свідченням 

надійності та ділової репутації. 
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УДК 336.1. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ У КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Чепелюк Г., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Грицай Д., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

Банківські установи є активними учасниками процесу формування системи 

проектного фінансування. Проекти, які фінансують і розглядають кредитні 

установи, є частиною стратегічних програм клієнтів з розвитку власного бізнесу. 

Співпраця з підприємствами, як правило, будується на засадах стратегічного 

партнерства, що забезпечує послідовне рішення наступних комплексних завдань: 

1) зниження собівартості та підвищення якості продукції за рахунок придбання і 

модернізації основних фондів; 2) впровадження нових виробничих технологій; 3) 

розширення географії та збільшення торговельних операцій за рахунок 

створення власної роздрібної мережі. 

 Розглядаючи проектне фінансування з точки зору комерційного банку, 

зазначимо, що для нього кредитні операції в рамках проектного фінансування 

характеризуються підвищеним ризиком. Зокрема, відповідно до кредитної 

політики АТ КБ  «ПриватБанк», кредитний процес поділяється на чотири стадії: 

 залучення клієнта та надання йому інформації і консультацій; 

 збір інформації про клієнта, її аналіз та прийняття рішення про 

кредитування; 

 впровадження рішення про кредитування (оформлення, облік тощо); 

 поточне управління відносинами між клієнтом та банком [1]. 

Проектне фінансування відбувається за аналогічною схемою із 

врахуванням специфіки проекту та його учасників. 

Схематично це відобразимо за допомогою рис. 1. 

АТ КБ «ПриватБанк» кредитує підприємства усіх галузей економіки зі 

стабільним фінансовим станом, позитивною кредитною історією, наявністю 
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забезпеченого контрактами ринку збуту продукції, постійними надходженнями 

на поточні рахунки. 

Банк має власну методику розрахунку інвестиційної привабливості 

регіонів та галузей, що дає можливість ефективніше будувати свою регіональну 

політику щодо розвитку. 

Розглядаючи інвестиційний проект зі створення виробничих потужностей 

та надання послуг, варто наголосити на тому, що це повний комплект 

організаційно-технічних і фінансово-економічних документів та заходів, 

необхідних для досягнення поставленої мети (розвиток техніко-економічної 

бази, започаткування виготовлення продукції, здійснення нових методів або 

форм діяльності тощо) в умовах обмеженості наявних ресурсів з обов’язковим 

отриманням позитивного економічного чи соціального ефекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Організація процесу проектного фінансування в 

АТ КБ «ПриватБанк» 
Джерело: розроблено автором за даними [1] 

 

Збір інформації та її аналіз виступають ключовими завданнями кредитного 

процесу банку. Вони є основними факторами успіху у кредитній діяльності 

оскільки вони складають основу для далекоглядної врівноваженої оцінки 

потенційних ризиків та прибутку від відносин із клієнтом. Перш за все, 

збирається інформація про клієнта, щодо якого банк має намір прийняти 

кредитний ризик. Окрім того може збиратися інформація про інші сторони, що є 

об’єктами кредитних рішень (це, зокрема, може бути третя сторона, що несе 

юридичну відповідальність). 

Обсяг потрібної інформації та періодичність, з якою вона має 

поновлюватися, залежить від суті операції та кредитоспроможності клієнта. 

Бізнес-підрозділи одержують та аналізують інформацію з різних джерел, а 

саме: 

- з документів, отриманих від клієнта (фінансова звітність, довідки, звіти 
аудиторських компаній тощо); 
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- зі спілкування із клієнтом (інформація отримана на зустрічах, при 
візитах до клієнта, власні спостереження працівника бізнес-підрозділу); 

- з внутрішньобанківських джерел (від спеціалістів банку: аналітиків, 
працівників, що займаються супроводженням та/або обслуговуванням клієнта, 

працівників, що відповідають за питання безпеки банку); 

- з незалежних джерел (засобів масової інформації, аналітичні ринкові 
звіти, тощо). 

Інформація отримується як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. 

Внутрішні джерела: дані рахунку, інформація про галузь та аналітичні 

звіти тощо. 

Зовнішні джерела: інформація із зовнішніх джерел, наприклад, галузевих 

видань, преси чи інформаційних агенцій тощо. 

Головним джерелом інформації при кредитуванні виступає сам клієнт. 

Оскільки аналіз цифр не може замінити перше враження від особистої 

інспекції підприємства, у відповідності з внутрішніми нормативними 

документами АТ КБ «ПриватБанк», додатково до вивчення документів 

здійснюється відвідування підприємств, що фінансуються. Вважаємо, що це є 

важливою частиною процесу здобуття інформації. 

Кредитний аналіз допомагає оцінити якісно та кількісно потенційні ризики 

та доходи. Правильна оцінка потенційних ризиків є базою для адекватного 

ціноутворення.  

Кредитний аналіз АТ КБ «ПриватБанк» базується на таких принципах: 

- орієнтація на майбутнє.  
- належні підходи до ризиків.  
- ефективність реальних інвестицій.   
Специфікою кредитування інвестиційних проектів, в тому числі й у рамках 

проектного фінансування є те, що у процесі розгляду пакету документів, які 

подає клієнт, банк повинен, у першу чергу, перевірити документи обґрунтування 

інвестицій, а саме: одержати відповіді на всі питання щодо фірми, продукції, 

ринку, сировини і матеріалів, що використовуються, кадрів, впливу виробництва 

на навколишнє середовище та, головне, гарантії повернення капіталу. Банк 

повинен переконатися також, що продукція, яка випускається, є 

конкурентоспроможною завдяки передовій технології та наявності 

кваліфікованих кадрів; стимулювання продажу та реклама працюють на 

високому рівні; сировина та матеріали є в необхідній кількості тощо. Проекти, не 

забезпечені точним аналізом середовища ринку, приречені на поразку. Залежно 

від стратегії розвитку попиту аналіз середовища може бути підготовлений з 

національним або міжнародним фокусом. Для розробки проекту надзвичайно 

важливими є маркетингові дослідження, що представляють собою 

систематизовану та оброблену інформацію щодо ринку і ринкового середовища. 

Як свідчить наше дослідження, на стан вітчизняного ринку банківського 

проектного фінансування негативно впливають макрочинники: економічні 

дисбаланси, політична нестабільність, загальна слабкість фінансової системи, 

низький рівень трансформації доходів населення та прибутку підприємств у 
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інвестиції. Саме дія цих факторів і визначає потребу в дослідженні банками 

ринку за проектом при кредитуванні в рамках проектного фінансування.  
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Реальний сектор економіки є одним з пріоритетних напрямів подальшої 

стабілізації та розвитку України. Для підприємств ефективна виробнича 

діяльність стає вирішальним фактором їх конкурентоспроможності. Це потребує 

стабільного фінансування, активного залучення і ефективного використання 

кредитних ресурсів банківської системи.  

Глобалізація ринків та формування конкурентоспроможності України 

зумовлює трансформацію економіки на інноваційний тип розвитку. Основною 

метою економічного розвитку є якісне задоволення зростаючих потреб учасників 

ринку, а її ефективний розвиток залежить перш за все від інвестиційного клімату 

загалом та відповідно рівня доступності установ до фінансових ресурсів. 

Результати статистичних досліджень свідчать про те, що головним 

джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2018 році освоєно 70,8 % 

капіталовкладень. Іноземні капітальні інвестиції зменшилися на 7410,9 млн. грн. 

та на 1,08 п.п. у структурі. Капітальні інвестиції за рахунок банківських кредитів 

займають незначну питому вагу в структурі джерел фінансування (2016 — 7,54 

%, 2017 — 6,59 %, 2018 — 7,8 %). Протягом 2016-2017 років спостерігалася 

тенденція до її зниження (2016 – 0,05 п.п., 2017 — 0,95 п.п.), а протягом 2018-го 

відбулося зростання на 1,67 п. п. [1]. Таким чином, банківська система має 

значний потенціал щодо кредитування суб’єктів господарювання.  

За структурою активів 93 % інвестицій — це капіталовкладення у 

матеріальні активи. У структурі матеріальних активів 44 % інвестується у 

будівлі та споруди, 33 % — в машини та обладнання, 12 %  — у транспортні 

засоби [3]. 

В умовах недостатнього обсягу інвестицій та обмеженого бюджетного 

фінансування розвиток підприємств реального сектору економіки є практично 

https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-ua.pdf
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неможливим. Важливим альтернативним напрямом стає пошук джерел 

фінансових ресурсів на ринку банківських кредитів. 

Інструментом підвищення ефективності фінансового забезпечення 

діяльності реального сектору економіки та перспективною формою розвитку 

фінансово-кредитних відносин на ринку вважаємо кредитування. 

Розглянемо основні показники діяльності банківської системи України у 

контексті їх впливу на реальний сектор економіки за 2016-2018 роки.  

Аналіз даних статистики свідчить про те, що у 2016-му році банківська 

система України характеризувалась невисокою активністю кредитних установ. 

Протягом 2017 року обсяг кредитів у житлову нерухомість скоротився на 

10281,53 млн грн і станом на 01.01.2018 відповідав 48267,86 млн грн проти 

58549,39 млн грн на початок року. 2018 року обсяг  даного кредитного портфеля 

зменшився на 3809,83 млн грн і станом на 01.01.2019 склав 44458,03 млн грн. 

Кредити у комерційну нерухомість протягом 2017 року зменшилися на 506,4 млн 

грн, втім, 2018-го відбулося зростання на 22930,04 млн грн [2]. Дану тенденцію 

можна назвати позитивною, оскільки відбувається хоч і незначне, але вкладення 

коштів у нерухомість бізнесу. Загалом, невисокі темпи розвитку іпотечного 

кредитування обумовлені доволі низькими темпами відновлення будівельної 

галузі, обмеженістю та високою вартістю довгострокового ресурсу, а також 

невисоким платоспроможним попитом населення на довгострокове 

кредитування. 

Кредити в іноземній валюті протягом 2017 року зменшилися (26812,69 млн 

грн) проти 2016-го, але вже у 2018-му зросли порівняно з 2017 роком на 28648,81 

млн грн. Зміни показника за недіючими кредитами характеризується зростанням. 

Це є негативним явищем. Водночас, можна назвати позитивним, що темпи цього 

зростання суттєво зменшилися — 35768,1 млн грн у 2018-му проти 194005,38 

млн грн 2017-го.  

Ліквідні активи (широкий показник) із кінцевим строком погашення до 1 

року демонструють стабільне зростання, що загалом підвищує загальну оцінку 

фінансової стійності банківської системи. 

Щодо якості кредитного портфеля банків, то ризик погіршення стосується 

кожного конкретного банку окремо, проте у випадку системного порушення 

позичальниками своїх зобов’язань перед банками може стати причиною 

збитковості всієї банківської системи. 

Таким чином, можна узагальнити, що протягом 2018 року кредитна 

активність банківських установ зросла. Серед основних факторів, що гальмують 

відновлення кредитування, виступав високий рівень невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку та обмежене коло надійних позичальників.  

Кредитний портфель суб’єктів господарської діяльності за видами 

економічної діяльності був представлений переважно кредитами, наданими 

представникам сфери «Переробна промисловість», «Оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», «Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство» та «Операції з нерухомим майном».  
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Щодо темпів зростання, то нарощування обсягів отримання кредитів 2018 

року продемонстрували такі галузі:  

«Добувна промисловість і розроблення кар’єрів» — 136,63 %;  

«Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» —

113,35 %;  

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» — 

118,31 %;  

«Надання інших видів послу» — 131,58 %;  

«Освіта» — 330,0 %. Щодо освітньої діяльності, то високі темпи обумовлені 

тим, що в кредит отримувалися дуже незначні суми: 11 млн. грн. в 2017 році та 33 

млн. грн. у 2018-му. 

У розрізі цільового спрямування,  найбільше видано інших кредитів (2016 

— 98,64 %, 2017 — 98,7 %, 2018 — 96,1 % ). У розрізі валют перевага надається 

національній валюті (2016 — 50,77 %, 2017 — 54,83 %, 2018 — 53,97 % ). З 

точки зору строковості, то найбільшим попитом протягом 2017-2018 років 

користуються короткострокові кредити. 2016 року більшість кредитів складали 

середньострокові. Довгострокові кредити складають найменшу питому вагу в 

загальній структурі кредитів (2016 — 19,74 %, 2017 — 22,41 %, 2018 — 19,53 % 

). Позитивною була тенденція до зростання частки довгострокових кредитів 2017 

року, оскільки саме вони надаються переважно на цілі, пов’язані з будівництвом, 

переоснащенням тощо. У 2018 році довгострокові кредити зменшилися за 

обсягами як в абсолютному вимірі, такі в структурі.  Зазвичай отримання доходу 

від інвестиційного проекту перевищує термін одного року, тому інвестиційні 

кредити є ще й довгостроковими.  

Розподіл кредитів за строками надання свідчить про недоступність 

довгострокових кредитних ресурсів для більшості корпоративних позичальників. 

У розрізі валют свідчить про те, що головну позицію серед валют, у яких 

надаються корпоративні кредити, займає гривня (54 %), натомість серед 

валютних кредитів переважають позики у доларах США (37 %) та євро (9 %) [2].  

На сьогодні політика Національного банку, будучи відносно ефективною в 

короткостроковому періоді, має обмежену дієвість у системному впливі на 

формування моделі та темпів економічного зростання в Україні. Зокрема, про це 

свідчить стагнація кредитування корпоративного сектору економіки. Водночас 

подальше розширення споживчого кредитування може зумовлювати збільшення 

дефіциту поточного рахунку платіжного балансу та відповідно відплив іноземної 

валюти через спрямування отриманих у кредит коштів на придбання імпортних 

споживчих товарів та автомобілів. Це може створювати ризики стабільності 

грошової одиниці України та ослабити вплив політики Національного банку, 

спрямованої на забезпечення цінової стабільності в державі. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що повільні темпи активізації 

банківського кредитування, перевага в структурі кредитного портфеля 

короткотермінових кредитів, відносно високі ставки за кредитами не сприяють 

ні підвищенню темпів відновлення економіки, ні перешкоджанню зниженню 

інфляції, яке можна забезпечити через кредитне стимулювання вітчизняного 
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виробництва та імпортозаміщення. Ефективний розвиток економіки можливий 

лише за умови активного розвитку реального сектору економіки, який має бути 

пріоритетним об’єктом банківського кредитування. Кредити, надані 

підприємствам реального сектору, сприятимуть розвитку виробництва, особливо 

за умови їх спрямування на модернізацію, технічне переозброєння та інновації. 
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Соціально-економічний розвиток суспільства здійснюється за допомогою 

як функцій державного управління, так і банківської інфраструктури, що 

забезпечує нормальне функціонування житлових іпотечних кредитів, — однієї із 

головних складових забезпечення житлом населення в умовах ринкової 

економіки. 

Стрімкий розвиток іпотечного кредитування в Україні відбувався до кризи 

2008 р. У наступні роки тенденція скорочення кредитування продовжилась, що 

призвело до подальшого зменшення іпотечних кредитів: портфель іпотечних 

кредитів банків на 01.01.2011 становив 110,7 млн грн, на 01.01.2012 — 97,4 млн 

грн, а станом на 01.01.13 — лише 63,2 млн грн. У 2013 р. спад продовжувався: 

залишки кредитів фізичних осіб на нерухомість на кінець 2013 р. досягли свого 

мінімуму в 56,2 млн. грн. У 2014 р. обсяг іпотечних кредитів несуттєво 

збільшився — до 72,2 млн. грн., що пояснюється значним зростанням офіційного 

курсу національної валюти і великою часткою іпотечних кредитів в іноземний 

валюті в структурі іпотечного портфелю [2].  

Аналіз динаміки кредитів, наданих домашнім господарствам за цільовим 

спрямуванням дозволяє оцінити масштаби кредитування житла щодо загальних 

обсягів кредитів, наданих населенню України. Як свідчать дані аналізу, найвище 

та стабільне зростання відбулося за споживчим кредитуванням: 2017 року — 

20538 млн грн та 2018-го 29558 млн грн, на 20,22 % та 24,21 % відповідно. 

Іпотечні кредити суттєво знизилися 2017 року — на 21664 млн грн, тобто на 

39,95 %, але 2018 року відбулося незначне зростання на 3707 млн грн, тобто, на 

9,6 % порівняно з 2017 роком.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://edclub.com.ua/analityka/kapitalni-investyciyi-u-2018-roci-obsyagy-tendenciyi-porivnyannya
http://edclub.com.ua/analityka/kapitalni-investyciyi-u-2018-roci-obsyagy-tendenciyi-porivnyannya
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Показники динаміки обсягів іпотечного кредитування необхідно 

порівнювати з аналогічними показниками кредитування, придбання, будівництво 

та реконструкцію нерухомості, оскільки частина цієї нерухомості є саме 

житловою. Протягом досліджуваного періоду даний напрямок кредитування 

стабільно знижувався: 2017 року — на 10281 млн грн, тобто на 11,6 %; 2018-го 

— на 3810 млн грн, тобто — 7,9 %.  

Аналіз структури кредитів, наданих домашнім господарствам України за 

цільовим спрямуванням свідчить про зміщення акцентів кредитування домашніх 

господарств на споживче кредитування з іпотечного: зниження питомої ваги 

іпотечних кредитів у портфелі на 14,73 % — 2017 року та на 1,13 % — 2018-го. 

Аналогічно корелюється показник за кредитами на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості: зниження на 8,13 % 2017 року та 5,61 — 2018-го.  

Аналіз кредитів, наданих домашнім господарствам на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості в розрізі валют та строків погашення 

показує, що найбільше зростання питомої ваги відбулося за кредитами в 

національній валюті терміном понад 5 років: 2017 — 3,41 п.п. та 2,41 п.п. — 

2018-го, а найбільше зменшення за аналогічними кредитами в іноземній валюті 

—2,45 п.п. у 2018 році. В регіональному розрізі, то найбільші обсяги іпотечного 

кредитування домашніх господарств 2018 року були в м. Києві та області — 

14214 млн грн (третина даних кредитів в Україні), Дніпропетровській області — 

4503 млн грн, Одеській області — 4114 млн грн, Харківській — 3071 млн грн, 

Донецькій області — 2155 млн грн.  

Головними стримуючим фактором розвитку ринку позичок залишається 

висока процентна ставка та інфляція. Від них страждають усі. Покупець не може 

собі дозволити іпотечний кредит на увазі низької платіжної спроможності і 

високих ставки по кредиту. Забудовник не має можливості залучити живі гроші 

в будівництво. Банкіри також стверджують, що заробляють на іпотечному 

кредитуванні дуже незначні прибутки, тобто,  високий рівень інфляції знецінює 

їх доходи. Так, зокрема, начальник управління розвитку продуктів ПАТ АБ 

«Укргазбанк» В. Годун зазначає, що не зважаючи на багато аспектів, можна 

побачити активізацію кредитування купівлі житлової нерухомості у 2018 році. 

«За підсумками минулого року ми надали понад 1000 іпотечних кредитів 

фізичним особам на загальну суму понад 525 млн грн, половина з цих кредитів 

була видана на покупку житла на первинному ринку. З 2017 відбулося деяке 

пожвавлення іпотечного ринку, але, незважаючи на це, сьогодні далеко не всі 

банки готові використовувати цей продукт і дають іпотеку лише перевіреним 

клієнтам з гарною кредитною історією. У 2019 буде ще більше збільшення 

кредитування в порівнянні з минулим роком, але, щоб повернутися до 

затребуваності кредитування, необхідно щоб ставки знизилися до 15-18 % 

річних. Або ж, щоб запрацювали державні механізми» [3] 

Оскільки процентна ставка кардинально впливає на обсяги банківського 

іпотечного житлового кредитування, то аналіз процентних ставок за новими 

іпотечними кредитами у розрізі валют підтверджує висновки практиків. Як 

свідчать статистичні дані НБУ, то протягом 2016-2018 років відбулося загальне 
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зростання середньозважених процентних ставок за кредитами, наданими 

домашнім господарствам України  на придбання, будівництво та реконструкцію 

нерухомості в річному обчисленні від 12,1 до 17,1 % — усього, в т.ч. у гривні: 

від 12,4 до 17,5 %, в доларах США — від 7,3 до 9,3 %. 

На процентну ставку за кредитом впливає відразу комплекс чинників: 

прибутковість активів банків, яка в свою чергу залежить від вартості строкових 

коштів (депозитів), надбавки на обов’язкове резервування, надбавки на покриття 

непроцентних витрат, а також від облікової ставки НБУ. Різниця між ставкою 

НБУ та ставкою по кредиту для споживача складає  прибуток банку. При цьому 

розмір процентної ставки прямо залежить від облікової ставки НБУ. Зараз вона 

становить 16,5 %. Її розраховують з урахуванням рівня інфляції, курсу валют, 

змін в динаміці зовнішньої торгівлі, положення справ в індустріальному і 

сільськогосподарському секторах, попиту на послуги банків та види цих послуг, 

загальних перспектив економічного розвитку, зовнішніх кредитів. При сумарній 

оцінці всіх цих факторів приймається рішення про зміну облікової ставки в 

більшу або меншу сторону. Ключовим моментом для підвищення або зниження 

дисконтної ставки в Україні в останні роки стає прагнення до зменшення 

інфляції і до притоку інвестицій. 

У Звіті про фінансову стабільність НБУ за червень 2019 р. аналіз 

житлового іпотечного кредитування здійснюється комплексно, тобто з 

поєднанням оцінки динаміки доходів населення та розвитку будівельної сфери 

[1].  

Наведемо основні узагальнення зазначеного Звіту:   

1. Попит на житло почав поступово зростати за одночасного тимчасового 
зниження нової пропозиції. Попри це ринок близький до рівноваги: немає ні 

ризиків стрімкого зростання цін, ні загроз фінансовій стабільності.  

2. Обсяги іпотечного кредитування зростають, проте ще замалі, щоб 

помітно впливати на ринок житлової нерухомості.  

Обсяг введеного в експлуатацію житла в багатоквартирних будинках в 

Україні 2018 року знизився на 25,3 % п.п. За даними нотаріусів, 2018 року 

кількість угод купівлі-продажу житла збільшилась на 8,3 % п. п., а в І кварталі 

2019 року — на 5,0 % п.п. Зростання попиту зупинило кількарічну тенденцію 

зниження цін на житло в доларовому еквіваленті: на кінець березня на 

первинному ринку вони залишилися на минулорічному рівні (у гривні 

збільшилися на 3,5 % п.п.), а на вторинному — зросли на 3,5% п.п. 

Варто погодитися з думкою казначея АТ АКБ «Аркада» Л. Килимника, що 

будівельна галузь є тим мультиплікатором, який здатний витягнути всю 

економіку України вгору. «За різними оцінками, одна гривня, вкладена в 

будівництво житла, формує від 4 до 7 гривень ВВП. Процентна ставка для банку 

повинна бути в межах 3-5 %, щоб на ринок він давав 7-9 %. Попит буде 

колосальний, грошові потоки збільшуються в рази. У забудовника є гроші, щоб 

заплатити за роботу підрядникові, придбати матеріали і виконати взяті на себе 

зобов’язання в строк. Покупець отримує реальну можливість придбати житло. 

Банк виконує свою пряму функцію — надання фінансових послуг реальним 
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секторами економіки. Тому НБУ потрібно активізувати функцію кредитора та 

допомогти банкам з розвитком іпотеки в Україні» [3]. 

Таким чином, проблеми будівництва житла необхідно вирішувати. Саме 

банківські кредити є основним джерелом коштів як для покупців, так і для 

забудовників. 
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Ключoвoю лaнкoю з фiнaнсoвих iнституцiй є бaнки. Їм нaлeжить 

прioритeтнa рoль у спрямувaннi нeoбхiдних oбсягiв грoшoвих кaпiтaлiв у 

нaйприбуткoвiшi гaлузi eкoнoмiки, мoбiлiзaцiї тимчaсoвo вiльних коштів 

суб’єктiв гoспoдaрювaння, щo в рeзультaтi привoдить дo підвищення 

мaтeрiaльнoгo дoбрoбуту нaсeлeння крaїни. Прo aктивнiсть дiяльнoстi банків 

свiдчить зaгaльний стaн eкoнoмiки крaїни. 

Прoблeмa зaбeзпeчeння тa змiцнeння фiнaнсoвoї стiйкoстi бaнкiв — 

склaднa та дo кінця нe рoзв’язaнa. Вoнa є у рoзвинутих крaїнaх ринкoвoгo типу, 

нaбулa зaгaльнoнaцioнaльнoгo знaчeння i для Укрaїни, щo знaчнoю мiрoю 

зумoвлeнo спeцифiкoю рoзвитку вiтчизняних бaнкiв. 

Фiнaнсoвa стiйкiсть — принципoвe пoняття, якe сьoгoднi пoстiйнo 

випливaє при oбгoвoрeннi тих чи iнших aспeктiв функцioнувaння бaнкiв i 

фінансової систeми крaїни в цiлoму. Прoтe пoпри oчeвидну aктуaльнiсть i 

практичну пoтрeбу у здiйснeннi aнaлiзу фiнaнсoвoї стiйкoстi вiтчизняних бaнкiв, 

досвід тaкoгo aнaлiзу зaлишaється дoсить скрoмним, a нaукoвi пiдхoди з цiєї 

тeмaтики в Укрaїнi прaктичнo вiдсутнi. 

Зусиллями вчeних oбґрунтoвaнi рoль тa мiсцe фiнaнсoвoї стiйкoстi у 

бaнкiвськoму мeнeджмeнтi, її пoкaзники тa критeрiї, спoсoби тa форми 

упрaвлiння, зв’язoк iз зaгрoзoю бaнкрутствa бaнку тoщo. Прoтe результати 

дoслiджeнь зaрубiжних вчeних були сфoрмульoвaнi з урaхувaнням oсoбливoстeй 

https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887766
http://www.bank.gov.ua/
https://propertytimes.com.ua/finance/ipoteka_do_luchshih_vremen_kogda_budet_dostupnaya_ipoteka_v_ukraine
https://propertytimes.com.ua/finance/ipoteka_do_luchshih_vremen_kogda_budet_dostupnaya_ipoteka_v_ukraine
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фiнaнсoвoї звiтнoстi кoмeрцiйних бaнкiв, стaну кoнкурeнтнoгo ринку, iснуючoгo 

прaвoвoгo пoля, мeтoдiв йoгo рeгулювaння, влaстивих для ринкoвo розвинутих 

eкoнoмiк. Укрaїнськi eкoнoмiчнi рeaлiї у цьoму кoлi питaнь істотно 

вiдрiзняються вiд зaрубiжних: для бaнкiвськoї систeми Укрaїни хaрaктeрнi 

нeстaбiльнiсть тa висoкий рiвeнь ризикiв, якi пoширюються нa фiнaнсoвi ринки, 

склaднoю зaлишaється тaкoж пoлiтичнa тa сoцiaльнo-eкoнoмiчнa ситуaцiя. Тoму 

рoзрoблeнi вчeними пiдхoди у свoїй бiльшoстi є мaлoпридaтними для вiтчизнянoї 

прaктики, oскiльки пoтрeбують aдaптaцiї тa кoригувaння. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo бaнки i бaнкiвську діяльність» з метою 

зaхисту iнтeрeсiв клiєнтiв тa зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї нaдiйнoстi банків 

Нaцioнaльний бaнк Укрaїни встaнoвлює для всiх кoмeрцiйних бaнкiв економічні 

нoрмaтиви. Дo них вiднoсяться [1]: 

- нoрмaтиви кaпiтaлу. Вoни вiдoбрaжaються рeгулятивним кaпiтaлoм, 

aдeквaтнiстю рeгулятивнoгo кaпiтaлу мiнiмaльним рoзмiрoм статутного 

кaпiтaлу; плaтoспрoмoжнiстю тa дoстaтнiстю кaпiтaлу бaнку. 

- нoрмaтиви лiквiднoстi, якi хaрaктeризуються миттєвoю лiквiднiстю; 

зaгaльнoю лiквiднiстю; спiввiднoшeнням висoкoлiквiдних aктивiв дo робочих 

aктивiв бaнку; 

- oкрiм тoгo, згiднo чиннoгo зaкoнoдaвствa вiдслiдкoвуються щe й 

нoрмaтиви ризику, якi oхoплюють: мaксимaльний рoзмiр ризику нa одного 

пoзичaльникa; нoрмaтив «вeликих» крeдитних ризикiв; мaксимaльний рoзмiр 

крeдитiв, гaрaнтiй тa пoручитeльств, нaдaних oднoму iнсaйдeру; максимальний 

сукупний рoзмiр крeдитiв, гaрaнтiй тa пoручитeльств, нaдaних iнсaйдeрaм; 

- мaксимaльний рoзмiр нaдaних мiжбaнкiвських пoзик; мaксимaльний 

рoзмiр oтримaних мiжбaнкiвських пoзик; iнвeстувaння; зaгaльнa вiдкритa 

вaлютнa пoзицiя бaнку; дoвгa (кoрoткa) вiдкритa вaлютнa пoзицiя у вiльнo 

кoнвeртoвaнiй вaлютi; дoвгa (кoрoткa) вiдкритa вaлютнa пoзицiя в 

нeкoнвeртoвaнiй вaлютi; дoвгa (кoрoткa) вiдкритa вaлютнa пoзицiя в усiх 

бaнкiвських мeтaлaх. 

Пoняття «фiнaнсoвa стiйкiсть кoмeрцiйнoгo бaнку» oб’єктивнo oбумoвлeна 

сeрeдoвищeм йoгo функцioнувaнь кoмeрцiйний бaнк — цe систeмa 

трaнсфoрмaцiї рeсурсiв i ризикiв. I йoгo склaдoвi пoвиннi дiяти скooрдинoвaнo i 

синхрoннo як єдинa систeмa зaхoдiв у сфeрi грoшeй тa крeдиту, спрямoвaних нa 

пoвнoцiннe викoнaння бaнкoм свoїх функцiй, з урaхувaнням iснуючoгo бaлaнсу 

економічних iнтeрeсiв i вирiшeння зaвдaнь близькoї тa дaлeкoї пeрспeктиви. 

Прoвeдeний aнaлiз пiдхoдiв дo з’ясувaння сутнoстi пoняття фінансової 

стiйкoстi кoмeрцiйних бaнкiв дaє пiдстaви для наступних узагальнень: 

1. Фiнaнсoвa стiйкiсть кoмeрцiйнoгo бaнку нe мoжe хaрaктeризувaтися 

лишe нaбoрoм пeвних пoкaзникiв (лiквiднiсть, плaтoспрoмoжнiсть, 

прибуткoвiсть i т.д.), цe рeзультaт, бiльш oхoплюючoгo тa дeтaльнiшoгo aнaлiзу; 

2. Числeннiсть i рiзнoмaнiтнiсть aргумeнтiв, якi числяться у спрoбaх дати 

визнaчeння пoняттю фiнaнсoвoї стiйкoстi кoмeрцiйних бaнкiв, пoкaзує, щo iснує 

прoблeмa фoрмaлiзaцiї фiнaнсoвoї стiйкoстi, iнaкшe дoстoвiрнiсть отримуваної 

oцiнoчнoї iнфoрмaцiї виявиться суттєвo зaнижeнoю; 
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3. Фiнaнсoвa стiйкiсть бaнку — цe нe кoнкрeтний числoвий пoкaзник йoгo 

дiяльнoстi, цe — якiснa хaрaктeристикa спрoмoжнoстi кoмeрцiйнoгo бaнку 

стaбiльнo функцioнувaти пiд впливoм внутрiшнiх i зoвнiшнiх фaктoрiв [2]. 

Стiйкiсть бaнкiвськoї систeми, нa наш пoгляд, слiд oцiнювaти зa певними 

пaрaмeтрaми, кiлькiсть яких для динaмiчнoї бaнкiвськoї систeми Укрaїни мoжe з 

чaсoм змiнювaтися зaлeжнo вiд їх вaжливoстi нa дaний мoмeнт чaсу. При цьому 

iнфoрмaцiйну бaзу фiнaнсoвoї стiйкoстi бaнку нeoбхiднo клaсифiкувaти за 

eндoгeнними (визнaчaються дiяльнiстю сaмoгo бaнку) тa екзогенними 

(зoвнiшнiми) фaктoрaми. Eндoгeннi фaктoри включaють дoстaтнiсть кaпiтaлу, 

якiсть йoгo aктивiв, рiвeнь упрaвлiння, лiквiднiсть бaлaнсу бaнку, 

плaтoспрoмoжнiсть i ввaжaються зaгaльними для всiх бaнкiв й істотно 

впливaють нa дoсягнeння ними стaну фiнaнсoвoї стiйкoстi. Eкзoгeннi фaктoри 

вiдoбрaжaють стaн eкoнoмiки, сoцiaльну тa пoлiтичну стaбiльнiсть, стан 

грoшoвoгo ринку, крeдитну, прoцeнтну i вaлютну пoлiтику НБУ. 

Дo oснoвних пaрaмeтрiв фiнaнсoвoї стiйкoстi бaнку: сoцiaльнo політична 

ситуaцiя в Укрaїнi, її зaгaльнo eкoнoмiчний стaн, стaн фiнaнсoвoгo ринку, 

внутрiшня стiйкiсть бaнкiвськoї устaнoви. 

Пoгoджуючись з тaким твeрджeнням фiнaнсoвoї стiйкoстi комерційного 

бaнку, мoжнa визнaчити нaпрями її oцiнки, якi oбумoвлeнi сучaсними соціально 

– eкoнoмiчними рeaлiями, щo склaлися у тeпeрiшнiй чaс. Дoних слiд вiднeсти: 

- oпeрaтивний мoнiтoриг мaкрoeкoнoмiчнoї ситуaцiї, a тaкoж тенденцій 

рoзвитку бaнкiвськoгo сeктoру; 

- oпeрaтивний мoнiтoринг дiяльнoстi кoмeрцiйнoгo бaнку (змiнa 

клієнтської бaзи, умoв зaлучeння грoшoвих кoштiв тa нaдaння крeдитiв); 

- aнaлiз бaнкiвськoї звiтнoстi й вивчeння динaмiки змiни ключових 

пoкaзникiв дiяльнoстi бaнкiв (пeрeвiркa вiдпoвiднoстi нoрмaтивaм НБУ, 

пoбудoвa дiaгрaм i мoдeлeй лiквiднoстi, фoрмувaння стрaтeгiї рoзвитку бaнку). 

Дo умoв зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї стiйкoстi сучaснoї бaнкiвськoї устaнoви 

мoжнa вiднeсти: 

- пo-пeршe, дoстaтнiй, a нe нaдлишкoвий oбсяг влaснoгo кaпiтaлу; 

- пo-другe, пiдтримку збaлaнсoвaнoї структури aктивiв i пaсивiв зa 

стрoкaми й сумaми; 

- пo-трeтє, пiдтримку вiдпoвiднoгo рiвня рeнтaбeльнoстi дiяльнoстi бaнку. 

Таким чином, фiнaнсoвa стiйкiсть бaнку — цe динaмiчнa iнтeгрaльнa 

характеристика спрoмoжнoстi бaнку як систeми трaнсфoрмувaння рeсурсiв тa 

ризиків пoвнoцiннo викoнувaти свoї функцiї з урaхувaнням нaявнoгo бaлaнсу 

eкoнoмiчних iнтeрeсiв, витримуючи вплив фaктoрiв зoвнiшньoгo i внутрішнього 

сeрeдoвищa. 
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Успішний розвиток банківської системи є важливою складовою 

ефективного функціонування економіки держави. Діяльність банків у сучасному 

світі залежить не тільки від розвитку подій на внутрішньому фінансово-

економічному ринку, а й від зовнішніх чинників. Зовнішні потрясіння (кризи, 

загострення воєнно-політичного характеру і т. д.) та циклічні коливання 

економіки змушують шукати нові підходи та ефективні механізми кредитування 

клієнтів банківських установ [1]. Від здатності банківської системи 

забезпечувати потреби корпоративних клієнтів необхідними грошовими 

ресурсами залежать темпи та стійкість економічного зростання. У зв’язку з цим, 

актуального значення набуває вирішення проблеми та вдосконалення 

банківського кредитування корпоративних клієнтів в умовах цифровізації 

економіки.  

Більшість провідних банків України спрямовує значну частину ресурсів на 

кредитування юридичних осіб, що має позитивні наслідки для обох сторін. З 

одного боку, банк отримує прибуток, що і є головною метою проведення 

активних операцій, а з другого — банківські кредити дають змогу 

корпоративним клієнтам подолати обмеженість власного капіталу, сприяють 

розвиткові підприємств, упровадженню нових технологій, зростанню кількості 

робочих місць тощо. У сучасних реаліях кредитування юридичних осіб відіграє 

ключову роль у розвитку бізнесу в Україні, оскільки більшість підприємств 

зазнають фінансових труднощів та не в змозі самостійно їх подолати [2; 3]. 

Якщо проаналізувати структуру банківського корпоративного 

кредитування в Україні, що подано на рис. 1, то можна зробити висновок, що 

значні обсяги банківських активів сконцентровані в секторі оптової та роздрібної 

торгівлі (сфери послуг) та переробній промисловості. Це пов’язано, насамперед, 

з високою рентабельністю таких напрямків ведення бізнесу та відповідно 

високим попитом на короткострокові кредити з боку суб’єктів господарювання. 

Крім того, кредитування банками даних секторів економіки відповідно зменшує 

ризик неповернення наданого фінансовою установою кредиту. На одному рівні в 

обсягах кредитування є сектор нерухомості та сільське господарство.  
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Рис. 1. Структура корпоративного кредитування банків України  

на кінець 2018 р. [4] 

 

Проте, в умовах формування цифрової економіки для банків виникає 

значна кількість нових напрямків для корпоративного кредитування. Це 

стосується сектору професійної, науково-технічної та інноваційної діяльності, 

який складає лише 5 % від загального обсягу наданих кредитів. На сьогоднішній 

день з боку бізнес-структур все більше зростає попит на цифрові технології та 

інструменти, які дозволяють автоматизувати бізнес-процеси діяльності 

підприємств. До таких відносять інструменти автоматизації, роботизації (RPA — 

Robotic Process Automation), штучного інтелекту (AI — Artificial Inteligence), 

хмарні сервіси, системи розподіленого реєстру даних (Blockchain) і т. д.  

Застосування вище наведених інструментів в процес діяльності компанії 

характеризується високим рівнем ROI протягом короткого періоду інвестування. 

Для прикладу, окупність проекту, що стосувався впровадження RPA-платформ 

(роботизацією бізнес-процесів) в рамках обслуговування клієнтів та завдань 

операційного управління для компанії в сфері логістики електроенергії, 

природного газу та комунальних послуг населенню становив 12 місяців, а 

ефективність інвестицій складала більше 200 % на рік. Також, аналогічний 

проект у сфері телекомунікацій дозволив компанії протягом 12 місяців 

повернути вкладені інвестиції та отримати ROI в розмірі від 650 до 800 % за 

наступні 3 роки. Такі показники досягаються за рахунок суттєвих скорочень 

витрат організацій за рахунок роботизації відповідних бізнес-процесів [5]. Проте, 

на сьогоднішній день вартість таких продуктів та їх обслуговування є досить 

високою та відповідно не підйомною для малих та середній компаній. Тому, 

вважаємо, що для вітчизняних банків є доцільною розробка нових банківських 

продуктів, пов’язаних з кредитуванням малого та середнього бізнесу в рамках 

інвестицій в цифрові інструменти, такі як роботизація, штучний інтелект, 

впровадження блокчейну тощо. Це дозволить банку не тільки залучити нових 

клієнтів та підвищити рівень доходів, а також суттєво підвищити власні 

конкурентні переваги за рахунок інноваційних підходів до формування власних 

кредитних продуктів. 
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Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що обсяг 

корпоративного кредитування є одним із ключових індикаторів економічного 

розвитку країни. Сучасний тенденції розвитку економіки потребують пошуку 

нових, більш перспективних напрямків для банківського кредитування, серед 

яких можна виокремити такі напрямки як кредитування на використання 

цифрових інструментів, таких як роботизація, штучний інтелект, блокчейн, 

попит на які серед бізнесу зростає з кожним роком. 
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З-поміж господарських процесів чільне місце належить процесу 

виробництва. Він відбиває, з одного боку, процес споживання засобів 

виробництва  та живої праці, що становить виробничі витрати підприємства, а з 

другого — виготовлення продукції, виконання робіт чи надання певних послуг 

як матеріального втілення понесених виробництвом витрат.  

Щодо трактування терміну «готова продукція», то Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 9 «Запаси» визначено, що 

готова продукція — продукція, виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Більш повно дає визначення Жолнер І. В.: готовою  вважається продукція, 

обробка якої закінчена та пройшла випробування, приймання, укомплектування 

згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і 

стандартам  [2, с. 30]. 

Вітчизняні вчені, зокрема: Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів 

визначають готову продукцію, як продукцію (або напівфабрикат) , послугу, 

роботу, що пройшла всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, 

відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті 

технічним контролем підприємства й здані на склад або замовникові — 

покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції  [3, с. 414 ]. 

Маркова Т.Д. дає таке визначення: готова продукція — це продукція, яка 

пройшла випробування, укомплектування  обробка якої закінчена і яка 

відповідає затвердженим стандартам та пройшла технічний контроль 

підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим 

порядком прийняття продукції [4].  

Нашкерська Т.В. дещо лаконічно охарактеризував даний об’єкт обліку: 

готова продукція — це кінцевий результат виробничого процесу. У міру її 

виробництва партії надходять у складське приміщення чи відразу у реалізацію 

[5, с. 30]. 

Отже, проаналізувавши вище наведені визначення, можна визначити, що 

об’єкт обліку, яким є готова продукція, у широкому колі наукових досліджень 
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займає не останнє місце, що підкреслює важливість та актуальність розгляду 

теоретико-методологічних аспектів її обліку. 

При організації обліку готової продукції основним моментом є визначення 

її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем 

готовності і технологічною складністю. 

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. 

При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми 

технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже 

не відрізняються від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають 

аналогічно основній продукції. 

Супутня продукція — це продукція, отримана в одному технологічному 

циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та 

призначена  для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня 

продукція, як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні 

параметри, які повинні одержати вартісну характеристику. 

Побічна продукція — це продукція, що іноді утворюється в комплексних 

виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої 

(допоміжної), не потребує додаткових витрат. 

Напівфабрикат — продукт окремих технологічних фаз, який повинен 

пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою 

продукцією. 

Реалізованою продукцією вважається продукція, відвантажена (відпущена) 

зі складу підприємства-постачальника. Підприємство-виробник, що має намір 

реалізувати свою продукцію, повинне встановити на неї ціну, яка б відповідала 

низці вимог: відшкодувати витрати підприємства на виготовлення продукції;  

відшкодувати витрати на збут продукції;   вартість повинна бути меншою, ніж 

вартість подібної конкурентної продукції;  забезпечити прибуток.  

Отже, готова продукція — об’єкт облікової системи промислового 

підприємства, що поєднує організаційні інструменти обліку виробництва і 

продажу продукції, виступає засобом для досягнення основної мети 

функціонування підприємства. 
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Фінансові активи в ломбарді є основними і єдиними продуктивними 

активами, які забезпечують формування фінансового результату. Саме тому, 

облікова інформація про операції з ними є тим джерелом, що забезпечує 

моделювання діяльності ломбарду загалом. Оскільки спеціальна звітність, 

тобто звітні дані, є аналітично деталізованою формою звітності, а також містить 

всю необхідну для проведення CVP-аналізу інформацію, то єдиним завданням 

залишається опис методики проведення зазначеного аналізу з врахуванням 

специфіки діяльності ломбарду. 

Основними елементами CVP-аналізу є: маржинальний дохід, поріг 

рентабельності (точка беззбитковості) та маржинальний запас міцності. Проте, 

загальноприйнята методика визначення зазначених показників призначена для 

виробничих підприємств, а в ломбардах вона модифікується (табл. 1), що 

обумовлює втрату сенсу розрахунку показника маржинального доходу та 

уточнення розрахунку інших компонентів. 

Таблиця 1 

Елементи CVP-аналізу та методика їх розрахунку 

Елемент 
Зміст показника 

(загальноприйнятий) 
Модифікація в ломбарді 

Маржинальний 

дохід 

різниця між виручкою від 

реалізації та сумою змінних 

витрат 

змінні витрати відсутні, 

маржинальний дохід дорівнює 

доходу (виручці) 

Поріг 

рентабельності 

(точка 

беззбитковості) 

показник, що характеризує обсяг 

реалізації послуг, при якому 

виручка від реалізації послуг 

дорівнює усім сукупним 

витратам, тобто це той обсяг 

продажу, при якому підприємство 

не має ні прибутку, ні збитку 

змінні витрати відсутні, сукупні 

витрати дорівнюють постійним 

витратам, виручка від реалізації є 

нарахованими процентами за 

фінансовими активами 

(фінансовими кредитами)  

Маржинальний 

запас міцності 

процентне відхилення фактичної 

виручки від реалізації послуг від 

порогової виручки (порога 

рентабельності) 

виручка від реалізації є 

нарахованими процентами за 

фінансовими активами 

(фінансовими кредитами) 
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Поріг рентабельності або точка беззбитковості в вартісному вимірнику 

класично визначається як обсяг виручки, при якій останній покриває сукупні 

витрати (постійні і змінні) (1). 

де Вр — виручка від реалізації, Вп – витрати постійні; Вз — витрати змінні. 

За даними спеціальної звітності ломбардів можна встановити, що витрати 

ломбарду не мають прямої залежності від обсягу надаваних послуг, а виручка 

від реалізації є сумою нарахованих процентів за фінансовими активами 

(фінансовими кредитами), які можна представити як добуток середньорічної 

вартості фінансових активів (заборгованості за фінансовими кредитами) і 

середньозваженої процентної ставка за ними (2). 

де ФАр — середньорічна вартість фінансових активів (заборгованість за 

фінансовими кредитами),  

%р — середньозважена процентна ставка за фінансовими активами. 

Постійні витрати ломбардів є, здебільшого, витратами періоду, що 

обумовлює їх щорічне бюджетування, тобто визначення кошторису витрат і 

відповідне планування обсягу доходів та необхідного кредитного портфеля. 

Використовуючи інформацію про середньорічну вартість фінансових 

активів (заборгованості за фінансовими кредитами), середньозважену 

процентну ставку за ними та обсяг нарахованих процентів за фінансовими 

активами, коефіцієнти кореляції можна розрахувати методом найменших 

квадратів. 

Відповідно до шкали Чеддока розраховані на основі зведених даних 

ломбардів [1] коефіцієнти кореляції засвідчують досить високу силу зв’язку 

між середньорічною вартістю фінансових активів та обсягом нарахованих 

процентів за ними (0,93) та відсутність зв’язку між середньозваженою 

процентною ставкою за фінансовими активами та обсягом нарахованих 

процентів за ними (-0,43). 

Враховуючи відсутність кореляції між доходом і середньозваженою 

процентною ставкою за фінансовими активами, можна припустити її 

стабільність, відповідно точка беззбитковості для ломбардів це не тільки обсяг 

доходу, але ще й розмір кредитного портфелю (середньорічна вартість 

фінансових активів) (3). 

 

ВФА прр
% (2) 

%р

п
р

В
ФА  (3) 

ВВВ зпр
 (1) 

..51,1572564
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Відповідно до проведених розрахунків, доходи ломбардів будуть 

дорівнювати витратам при розмірі фінансових активів (кредитного портфелю) 

1572,6 млн. грн., що візуалізовано на рис. 1.  

Аналогічно до обґрунтованого вибору показника фінансових активів як 

фактора, що визначає розмір доходу в ломбардів, фактичне значення 

зазначеного показника буде засвідчувати наявність або відсутність запасу 

міцності. 

Для ломбардів України у 2018 році при середньорічному обсязі 

фінансових активів 1789,2 тис. грн. запас міцності розрахунково становив 

462 млн. грн., хоча загальна прибутковість була забезпечена отриманням пені, 

доходом від реалізації заставного майна та іншим доходом. 

 

Отже, існуюча спеціальна звітність ломбарду містить деталізовану 

інформацію про його стан та діяльність, яка є достатньою для проведення 

CVP — аналізу, що допомагає керівникам виявляти оптимальні пропорції між 

витратами, обсягом кредитного портфеля (фінансових активів) та процентною 

ставкою.  

Встановлено, що всі витрати ломбардів, як правило, є постійними, що 

обумовлює спрощення розрахунку точки беззбитковості. В той же час, 

відзначено відсутність кореляції між доходом і середньозваженою процентною 

ставкою за фінансовими активами ломбардів, що дало підстави обрати в якості 

факторної змінної показник величини кредитного портфелю (фінансових 

активів) при розрахунку точки беззбитковості. 

Проведеними розрахунками підтверджено наявність теоретичного запасу 

міцності вітчизняних ломбардів, хоча фактичні показники доходів за 

нарахованими процентами за фінансовими кредитами не покривають постійні 

витрати, що засвідчує необхідність збільшення обсягу фінансових активів 

(кредитного портфелю) та /або зменшення витрат. 
Список використаної літератури 

1. Інформація про стан і розвиток ломбардів України. Огляд ринків фінансових послуг. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг 

Рис. 1. Точка беззбитковості ломбардів України 
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Належне оформлення трудових відносин між роботодавцем та найманою 

особою є важливим питанням для обох сторін трудового процесу. Для 

працівника — це гарантія соціального захисту з боку держави, а для 

роботодавця — уникнення штрафних санкцій. 

Найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудовим 

договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації або у 

фізичної особи [1].  

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг 

фізичною особою може здійснюватись на підставі трудового або цивільно-

правового договору. Однією з відмінностей між ними є те, що трудові договори 

регламентуються Кодексом законів про працю України, (КЗпП) а договори 

ЦПХ — Цивільним кодексом України (ЦКУ).   

За цивільно-правовим договором метою є отримання кінцевого 

результату, в той час, як предметом трудового договору є виконання 

працівником певної трудової функції. 

Порядок оформлення правовідносин за трудовим договором такий: 

1. Працівник подає заяву (укладає письмовий трудовий договір або 

контракт). 

2. Роботодавець видає наказ про прийняття на роботу, повідомляє 

Державну податкову службу (ДПС) про прийняття працівника. 

3. Особа, відповідальна за ведення кадрового обліку, оформляє для 

працівника облікові документи та вносить запис про прийняття на роботу до 

трудової книжки. 

Якщо ж використовують договір ЦПХ, наказ про прийняття не видають, а 

запис до трудової книжки не вносять. Сторони укладають між собою договір в 

письмовій формі. 

Оплата праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності й 

господарювання, регулюється шляхом встановлення державного розміру 

мінімальної заробітної плати, норм, гарантій і компенсацій [2]. 

https://nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-lombardiv-Ukrainy.html
https://nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-lombardiv-Ukrainy.html
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Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати (МЗП). Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав 

місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, 

роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка 

виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного 

робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної 

(годинної) норми праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми 

праці [3]. 

Важливою складовою бухгалтерського обліку розрахунків з найманими 

особами є податки: 

- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ) — 

утримуються з суми нарахованого доходу працівника та перераховуються 

роботодавцем до бюджету (тобто роботодавець виступає у ролі податкового 

агента, та нараховує, утримує, сплачує податки від імені фізичної особи). 

- єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — нараховується на дохід 

працівника за місяць, сплачується за рахунок коштів роботодавця та є його 

витратами. 

Визначаючи базу нарахування ЄСВ, потрібно враховувати мінімальну 

межу бази нарахування ЄСВ. 

У випадку, коли працівник перебував у трудових відносинах з 

роботодавцем за основним місцем роботи повний місяць, але база нарахування 

ЄСВ менша, ніж розмір законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, 

сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та 

ставки ЄСВ. Тобто, мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2019 році становить 

918,06 грн (4173,00 х 22 %). А ось якщо працівникові нараховані заробітна 

плата та/або винагорода за ЦПД не за основним місцем роботи, ЄСВ 

розраховують виходячи із суми нарахованого доходу незалежно від його 

розміру. Тобто жодних донарахувань у цьому випадку здійснювати не 

потрібно. 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 

зарплати, на суму податкової соціальної пільги (ПСП) [4] . 

ПСП застосовують до доходу (у вигляді зарплати), якщо його розмір не 

перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн. 

Тобто, у 2019 році ПСП не застосовуватиметься до доходів переважної 

більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 4173 грн, а 

граничний дохід для застосування ПСП на 2019 рік — 2690 грн. 

Єдиними, хто можуть претендувати на звичайні ПСП є:   

 особи, які працюють неповний робочий час;  
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 сумісники (працівник має право обрати місце застосування ПСП за 

одним із своїх місць роботи). Для отримання ПСП працівник-сумісник має 

написати заяву, в якій повідомити про те, що він не одержує ПСП за іншими 

місцями роботи (чи вони в нього відсутні). 

Також є окремі категорії осіб, які за певних умов матимуть право на ПСП 

у 2019 році навіть при такому рівні мінімальної зарплати. 

Ідеться про застосування ПСП на дітей. Адже, граничний розмір доходу, 

який надає право на отримання ПСП одному з батьків визначається як добуток 

граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей 

(у 2019 році — 2690 грн х кількість дітей). 

Тобто за наявності в працівника 2-х і більше дітей до 18 років граничний 

розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і в 2019 

році становитиме — 5380 грн (2690 грн х 2), якщо дітей двоє. 

На підставі результатів перевірки Держпраці підприємство може бути 

притягнутим до фінансової відповідальності за наявності таких порушень: 

- допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту) — 30 розмірів МЗП; 

- виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ — 

30 розмірів МЗП; 

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 

10 розмірів МЗП; 

- та ін. [3]. 

Останнім часом досить поширеною стала практика «підміни» трудових 

відносин господарськими, шляхом використання праці фізичних осіб-

підприємців (ФОП). Співпраця з ФОП є більш вигідною для роботодавця, 

оскільки все податкове навантаження перекладається на даного працівника 

(ФОП самостійно сплачує за себе ЄСВ та єдиний податок, або ж ПДФО і ВЗ). 

Така співпраця є більш вигідною для роботодавця, оскільки це знімає низку 

питань з приводу дотримання мінімальних гарантій оплати праці, а також 

нарахування та сплати податків. 

Варто зауважити, при укладенні договорів важливу увагу слід приділяти 

усім положенням, які стосуються визначення предмету договору, строку 

надання послуг чи виконання робіт та порядку їх оплати, оскільки неправильне 

визначення даних положень може дати підстави перевіряючим для накладення 

штрафів на роботодавця та його посадових осіб за фактичне приховування 

трудових правовідносин. 
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УДК: 657 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ЗАСТАВИ ЛОМБАРДОМ: 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ОБЛІКУ 

 

Костенко Д., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Вагомий відсоток кредитного сектора України займає банківська система. 

Інша ж структурна складова — небанківські фінансово-кредитні установи. За 

попередні роки, коли банки зазнавали значних збитків, а більшість кредитних 

спілок згорнули свою діяльність, саме ломбарди як окремий сегмент 

фінансового ринку почав набирати оберти своєї діяльності. 

Ломбард — це фінансова установа, яка приймає від населення на 

зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння й надає позички під заставу таких виробів. 

Виключним видом діяльності ломбарду є надання на власний ризик 

фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених 

коштів. Особливістю кредитів, що надаються ломбардом є 100 % забезпечення 

кредиту заставним майном клієнта. 

Якщо позичальник не виконав у строк своє забезпечене заставою 

зобов’язання перед ломбардом щодо погашення фінансового кредиту, то 

ломбард набуває право звернення стягнення на предмет застави. 

Ломбарди можуть реалізувати заставлене майно такими способами: 

 при зверненні стягнення право власності на заставлене майно 

переходить від боржника до ломбарду, припиняється право застави і ломбард 

продає майно як власник. 

 ломбард продає майно від імені та за дорученням заставодавця 

(тобто право власності на об’єкт застави не переходить від позичальника 

до ломбарду). 

Розглянемо більш детально ці два способи. 

На отримане в заставу майно у ломбарда не виникає право власності, 

тому він обліковує його вартість (зазначену в договорі застави) 

на позабалансовому субрахунку 061 «Майно, отримане в заставу» за оціночною 

вартістю. 

Якщо заставодавець не виконав зобов’язання за умовами договору і не 

може претендувати викупити заставу, то ломбард як сторона, якій передають 

предмет застави, відповідно, має право визнавати його як актив, спочатку 

оцінений за справедливою вартістю (пп. «в» § 3.2.23 МСФЗ 9). 

Відповідно до § 2 МСФЗ 13 справедлива вартість — це ринкова оцінка, 

а не оцінка з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання. Для деяких 
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активів може існувати ринкова інформація або ринкові операції, інформація 

про які є відкритою, а для деяких — ні. В обох випадках мета оцінки 

справедливої вартості — це визначення ціни, за якою відбувалася б звичайна 

операція продажу активу.  

Таким чином, при зверненні стягнення на предмет застави його визнають 

активом і обліковують на субрахунку 281 «Товари на складі». 

Надалі ломбард може реалізовувати дане майно за будь якою вартістю. 

Визнані доходи і витрати відповідно відображають на субрахунках 702 

«Дохід від реалізації товарів» і 902 «Собівартість реалізованих товарів». 

При другому способі здійснення свого права звернення стягнення 

на предмет застави, ломбард виступає посередником. 

Оскільки право власності на об’єкт застави не переходить до ломбарду, 

він повинен враховувати його вартість на позабалансовому рахунку, 

в зазначеній ситуації це субрахунок 025 «Матеріальні цінності довірителя». 

При реалізації об’єкта застави визнають дохід від реалізації товарів 

на однойменному субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів». Суму, 

що належить заставодавцю, обліковують за Дт субрахунку 704 «Відрахування 

з доходу». 

Відповідно до статті 25 Закону України від 02.10.1992  № 2654-XII «Про 

заставу», якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума 

перевищить розмір забезпечених цією заставою вимог, різницю слід повернути 

заставодавцю.  

Розглядаючи перший спосіб стягнення своїх вимог у ломбарду може 

виникати різниця яку слід повернути заставодавцю лише при становленні 

даного заставного майна на баланс установи, тобто коли справедлива вартість 

заставного майна по якій ломбард оприбутковує його перевищить розмір 

забезпечених цією заставою вимог. А от при наступному продажу ломбардом 

даного майна стаття 25 Закону України «Про заставу» не буде прийматись до 

уваги, так як ломбард продає свій актив а не предмет застави. 

Використовуючи другий спосіб стягнення своїх вимог ломбард завжди 

керується даною статтею Закону України «Про заставу», і при перевищенні 

суми реалізації заставного майна над зверненими стягненнями по даному 

предмету застави, ломбард зобов’язаний повернути різницю власнику майна — 

заставодавцю. Крім того, у власника майна виникає дохід отриманий від такого 

продажу, який повинен, відповідно до Податкового Кодексу України, 

включатися до складу його загального оподатковуваного доходу і 

оподатковуватись податком з доходів фізичних осіб і військовим збором. 

Податковим агентом буде виступати ломбард. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Лук’янець О., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

Булаженко О., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

Моделювання як метод наукового пізнання є дослідженням процесів, 

явищ чи систем шляхом побудови й вивчення їх моделей; використання 

моделей для визначення чи уточнення характеристик і раціоналізації способів 

побудови об’єктів. 

Застосування моделювання в бухгалтерському обліку та контролі з метою 

визначення фінансових результатів повинно враховувати організаційно-

технологічні особливості діяльності підприємства, що впливають на методику 

розрахунку прибутку (збитку). 

Враховуючи облікову методику формування доходів і витрат розроблено 

інформаційно-матричну модель фінансових результатів, що містить джерела 

отриманого доходу й понесені за звітний період витрати (табл. 1).  

По горизонталі та вертикалі моделі вказані субрахунки до рахунків з 

обліку доходів і витрат. При порівнянні окремих видів доходів з витратами, що 

з ними пов’язані, розраховується відповідний фінансовий результат (ФР1-ФР17). 

У свою чергу, загальний фінансовий результат від реалізації активів 

обчислюється шляхом порівняння доходу від їх реалізації з собівартістю, 

адміністративними витратами та витратами на збут.  

Аналогічним чином розраховується фінансовий результат від зміни цін, 

від володіння активами та від інших операцій, що виділено в таблиці чотирма 

секторами та описується з допомогою таких рівнянь: 
Фінансові результати від реалізації готової продукції (ФР1): К

т
 701 (без ПДВ) – Д

т  
901; 

Фінансові результати від реалізації робіт і послуг (ФР2): К
т
 703, 713 (без ПДВ) – Д

т  
903; 

Фінансові результати від реалізації іноземної валюти (ФР3): К
т
 711 – Д

т  
942; 

Фінансові результати від реалізації оборотних активів (ФР4): К
т
 712 (без ПДВ) – Д

т  
943; 

Фінансові результати від реалізації іноземних інвестицій (ФР5): К
т
 741 – Д

т  
971; 

Фінансові результати від реалізації необоротних активів (ФР6): К
т
 742, 743 (без ПДВ) – Д

т 

972, 973; 

Фінансові результати від реалізації (ФРр): ФР1  + ФР2  + ФР3  + ФР4  + ФР5 + ФР6 – Д
т
 92, 93; 

Фінансові результати від первісного визнання та від зміни вартості активів (ФР7): К
т
 710 – Д

т  

940; 

Фінансові результати від операційної курсової різниці (ФР8): К
т
 714 – Д

т  
945; 

Фінансові результати від курсової різниці від фінансової діяльності (ФР9): К
т
 726 – Д

т  
95; 

Фінансові результати від курсової різниці від інвестиційної діяльності (ФР10): К
т
 744 – Д

т  

974; 

Фінансові результати від переоцінки необоротних активів (ФР11): К
т
 749 – Д

т  
975; 

Фінансові результати від зміни цін (ФРц): ФР7  + ФР8  + ФР9  + ФР10  + ФР11; 

Фінансові результати від фінансової оренди активів (ФР12): К
т
 724 – Д

т  
95; 

Фінансові результати від володіння фінансовими інвестиціями (ФР13): К
т
 746, 74; 
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Таблиця 1 

Бухгалтерська інформаційно-матрична модель фінансових результатів (ФР) підприємств 

Р
ах
у
н
к
и

 

701 703, 

713 

711 712 741 742, 

743 

710 714 72 744 749 724 746, 747 715, 725, 

748 

721, 

722, 

723 

716- 

719, 

72, 745 

Фінансові результати від реалізації активів (ФРр) Фінансові результати від зміни цін (ФРц) Фінансові 

результати від 

володіння активами 

(ФРв) 

Фінансові результати від 

інших операцій (ФРо) 

901 ФР1                

903  ФР2               

92                 

93                 

942   ФР3              

943    ФР4             

971     ФР5            

972, 973      ФР6           

940       ФР7          

945        ФР8         

957         ФР9        

974          ФР10       

975           ФР11      

955            ФР12 ФР13    

948, 977              ФР14   

941, 970                 

952, 954               ФР15  

951                 

944, 946, 947, 

949, 976, 978, 

979 

               ФР16 
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Фінансові результати від володіння активами (ФРв): ФР12  + ФР13;  

Фінансові результати від порушення умов договорів та законодавства (ФР14): К
т
 715, 72, 748 

– Д
т  

948, 95, 977; 
Фінансові результати від дольової участі (ФР15): К

т
 721, 722, 723 – Д

т  
952, 95; 

Фінансові результати від інших операцій (ФР16): К
т
 716, 717, 718, 719, 727, 745 – Д

т  
941, 944, 

946, 947, 949, 951, 970, 976, 978,979; 

Фінансові результати від інших операцій (ФРо): ФР14  + ФР15 + ФР16; 

Фінансові результати підприємства (ФР): ФРр  + ФРц + ФРв – Д
т
981 + ФРо. 

 

Розроблена модель фінансових результатів розширює можливості 

фінансового й управлінського обліку, контролю та аналізу фінансових 

результатів і може бути використана при впроваджені автоматизованої обробки 

інформації, що підвищить ефективність прийняття управлінських рішень щодо 

управління прибутком. 

Розмір доходів у більшості промислових підприємств значним чином 

залежить від співвідношення попиту й пропозиції, масштабів охоплення ринків 

збуту, напрямів державного регулювання тощо, а тому визначається дією 

об’єктивних чинників, тоді як процес формування витрат контролюється саме в 

межах підприємства. 

Особливості виникнення витрат у розрізі видів робіт (послуг), центрів 

виникнення витрат та відповідальності можуть бути покладені в основу матриці 

поточних витрат підприємства. Звичайно, в ній знаходять відображення 

найбільш типові витрати, які для потреб кожного конкретного підприємства 

можуть бути уточнені чи деталізовані за різними ознаками. Але навіть такий 

підхід розширить інформаційні можливості бухгалтерського обліку та 

спростить процедури внутрішнього контролю витрат, а отже й фінансових 

результатів. 

Моделювання фінансових результатів крім побудови інформаційно-

матричних моделей передбачає також виявлення економіко-математичної 

залежності (кореляції) фінансових результатів від впливу окремих 

суб’єктивних чинників. Для цього необхідно встановити взаємозв’язки 

змінних, що характеризують поведінку системи, в нашому випадку — 

фінансових результатів. Складність формування фінансових результатів та 

неврахування низки чинників зумовлюють виникнення певних припущень: 

достатність математичної моделі для всебічного дослідження системи 

відповідно до мети моделювання у визначених умовах; наявність множини 

базових припущень щодо найхарактерніших форм та виявів внутрішніх 

системних механізмів, які підлягають вивченню. 

При проведенні кореляційно-регресійного аналізу алгоритм 

дослідження динаміки системи (фінансових результатів) зводиться до 

наступного:  

- визначення системи та її компонентів;  

- складання математичної моделі й врахування необхідних 

припущень;  

- запис рівнянь, що описують поведінку моделі;  
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- вирішення рівнянь відносно бажаних змінних;  

- аналіз рішення й припущень;  

- за необхідності проведення повторного аналізу (синтезу) системи . 
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Кожне підприємство нормально функціонує лише за умови чіткої 

організації процесу обліку виробничих запасів, кількість і структура яких 

визначається обсягом виробництва, галузевими і технологічними 

особливостями. Своєчасність забезпечення виробничими запасами 

визначається ефективністю управління ними, тобто визначенням 

оптимального асортименту і кількості матеріальних ресурсів, необхідних для 

реалізації стратегічного плану підприємства. Ефективне управління 

виробничими запасами дає можливість суттєво зменшити витрати 

підприємства, які можуть виникати внаслідок як їх надлишку (що призводить 

до уповільнення оборотного капіталу підприємства та відбивається на його 

фінансових результатах), так і нестачі (що призводить до збою чи простоїв 

виробництва, незадоволення попиту, втрати потенційних покупців та 

прибутку підприємства).   

На сьогодні відомо про ряд моделей управління запасами, серед яких 

найбільш широке застосування в країнах з ринковою економікою отримала 

модель АВС — система об’ємно-вартісного аналізу, що дозволяє 

класифікувати усі види виробничих запасів підприємства на певні групи — 

А, В, С, виходячи з їх вартості, обсягу, частоти витрачання тощо. До 

категорії А відносять найбільш дорогі виробничі запаси, які вимагають 

постійного моніторингу через важливість величини витрат на їх замовлення і  

зберігання, тому для виробничих запасів цієї категорії ретельно визначають 

розміри й моменти замовлень. До категорії В включають виробничі запаси, 

що мають меншу значимість у забезпеченні безперервного виробничого 

процесу. Запаси цієї групи контролюються зазвичай один раз на місяць. 

Категорія С включає всі інші виробничі запаси з низькою вартістю, що не 

відіграють значущої ролі у формуванні кінцевих фінансових результатів. Для 

цієї категорії характерні великі замовлення й резерви, контроль над ними 

здійснюється не частіше одного разу на квартал [1, с. 288]. У більшості 

випадків виявляється, що основний обсяг реалізації (70-80 %) забезпечується 

небагатьма номенклатурними позиціями (10-20 %) (принцип Парето). 
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Зосередження уваги на найбільш важливих для підприємства видах 

виробничих запасів дозволяє більш ефективно ними управляти, не 

витрачаючи зайві кошти і час на менш значимі позиції.  

Для оцінки точності прогнозування використання окремих видів 

виробничих запасів, їх структури і визначення найменших витрат щодо 

планування їх закупівлі застосовується XYZ-аналіз, за допомогою якого 

надається додаткова інформація для правильного планування, що потребує 

менших витрат на закупівлю виробничих запасів. Запас групи Х 

характеризується достатньо високим рівнем прогнозування, постійним 

характером витрачання синхронно процесу виготовлення. Споживання 

запасу групи Y має тенденцію до підвищення чи зниження або залежить від 

сезонних коливань, відповідно може призводити до нагромадження 

виробничих запасів. До групи Z відносять ті виробничі запаси, витрачання 

яких носить нерегулярний характер, відповідно спрогнозувати потребу в 

таких запасах можна з низькою точністю.  На сьогодні популярним є 

поєднання моделей АВС та XYZ, що дає змогу менеджерам більш широко 

отримувати інформацію щодо стану виробничих запасів для прийняття 

оптимальних управлінських рішень щодо управління виробничими запасами.  

Для оптимізації розмірів замовлень запасів використовують модель 

оптимального (економічного) розміру замовлення (Economic Order Quantity 

— EOQ), що дозволяє визначити кількість запасів, що забезпечує оптимальну 

комбінацію транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування та  

зберігання виробничих запасів. Дана модель базується на ряді припущень: 

потреба в запасах; витрати на замовлення і зберігання; виробнича потужність 

підприємства. Крім того, існує ряд обмежень, які роблять недоцільним 

використання даної моделі на практиці, зокрема: оскільки модель 

використовується для одного виду запасів, то для підприємств з широким 

асортиментом виробничих запасів є недоцільною; оскільки рівень попиту на 

продукцію постійно коливається, особливо у кризових мінливих умовах 

сьогодення, то й планування обсягу виробничих запасів є залежним 

процесом, що ускладнює застосування даної моделі; модель потребує 

постійної закупівельної ціни, що є неможливим в умовах інфляції; модель 

потребує постійного інтервалу часу між поставками [2, с. 268]. 

Модель планування потреб у матеріалах (Material and Manufacturing 

Resource Planning – MRP) – це система управління запасами, яка забезпечує 

безперервний виробничий процес завдяки формуванню переліку лише тих 

матеріалів, що необхідні для виробництва певної кількості готової продукції. 

Слід зазначити, що спочатку визначають кількість готової продукції та її 

розподіл за термінами виробництва (графік основного виробничого процесу), 

а потім визначають потребу в сировині й компонентах на кожній стадії 

виробництва. Дана система дає змогу пов’язати графіки закупівлі та ви-

робництва, безпосередньо створюючи при цьому систему формування 

собівартості. Модель MRP досить часто застосовується на вітчизняних 

підприємствах, оскільки використовує більш точну вхідну інформацію на 
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відміну від моделі EOQ, що більш залежна від певних припущень. Проте 

модель MRP має свої недоліки і обмеження: значний обсяг розрахунків, 

підготовки, попередньої обробки інформації; зростання витрат на обробку 

замовлень і транспортування при намаганні підприємства зменшити рівень 

виробничих запасів або перейти на випуск готової продукції в малих обсягах 

з частою періодичністю; нечутливість до короткочасних змін попиту, 

оскільки вони засновані на контролі і поповненні рівня виробничих запасів у 

фіксованих точках проходження замовлення, недостатнє відслідковування 

попиту з обов’язковою наявністю страхових запасів;  значне число відмов 

системи через її масштабність та перевантаженість [3, с. 787]. 

Модель «Just in time» («Філософія своєчасності», «якраз вчасно», 

«точно в строк») представляє собою комплексну систему управління 

запасами та виробництвом, що полягає у виробництві або закупівлі 

потрібних товарів, матеріалів чи компонентів відповідної якості та кількості 

точно у необхідний момент. Система передбачає відсутність стадії зберігання 

запасів шляхом організації своєчасних поставок на всіх етапах діяльності. 

Основними рисами «Just in time» є: нульові запаси; усунення видів 

діяльності, що не додають вартості продукту; відсутність браку; швидке 

налагодження обладнання, відсутність простоїв та поломок; розмір партії — 

одна одиниця продукції; 100 % вчасна доставка; виробництво, зорієнтоване 

на конкретну потребу. Дана система потребує високої відповідальності від 

працівників підприємства. На жаль, не дивлячись на успішне використання 

даної моделі в зарубіжних компаніях, на вітчизняних підприємствах через 

недосконалість та недостатню налагодженість системи постачання, низький 

рівень договірно-правової культури менеджменту та вимог виробничої 

поведінки робітників її застосування на даний час є досить ризикованим [4, 

с. 27]. 

У цілому, управління виробничими запасами має на меті досягнення 

раціонального розміщення виробничих запасів у сфері виробництва і 

споживання; формування оптимального обсягу, структури і рівня запасів; 

оперативний облік і контроль за станом запасів; оперативне регулювання 

запасів в різних ланках логістичного ланцюжка. 

Ефективне управління виробничими запасами уможливить скорочення 

тривалості операційного циклу, зменшення витрат на їх зберігання, 

вивільнення частини оборотних коштів для реінвестування їх в інші активи. 

Наслідком впровадження ефективних систем управління запасами 

уможливить досягнення: інтеграції і кооперації постачань, виробництва і 

збуту продукції; орієнтації на споживчий попит; оптимізації потокових 

процесів і створення гнучкого виробництва; повного обліку логістичних 

витрат від постачальника до споживача; мінімізації витрат на виробництво 

продукції за рахунок зниження обсягу запасів сировини і транспортних 

витрат; підвищення якості виробництва, постачання і збуту продукції.  
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В умовах посиленої конкуренції на ринку страхових послуг виникає 

об’єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності страхових компаній, 

аналізу їх інвестиційної привабливості і ступеня надійності. Ефективність 

управління страховою компанією відображається у фінансовій звітності, 

метою якої є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати  

та грошові потоки, яка є корисною для широкого кола користувачів при 

прийнятті ними економічних рішень. 

Міжнародна практика розробила певні методи аналізу фінансової 

звітності, які ґрунтуються на визначенні абсолютних та відносних типових 

показників. Найбільш ефективним, що в повному обсязі дає можливість 

оцінити фінансовий стан та діяльність стахової компанії, є застосування 

коефіцієнтного аналізу, показники якого можна об’єднати у п’ять основних 

блоків: оцінка динаміки економічного потенціалу, оцінка ліквідності, оцінка 

фінансової стійкості, оцінка ділової активності, оцінка рентабельності. 

Застосування загальної системи показників для аналізу фінансової діяльності 

страхових компаній є некоректним, оскільки вони не враховують специфіку 

ведення страхового бізнесу, що може мати негативні наслідки.  

Перший етап аналізу ділової активності страхової компанії передбачає 

комплексне оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

складається з таких блоків: аналіз внутрішнього середовища; аналіз 

зовнішнього середовища; оцінювання ділових контактів; SWOT-аналіз [1, 

с. 142]. Більшість даних за цими показниками мають якісний характер, тому 

http://stp.diit.edu.ua/article/viewFile/8881/7693
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їх варто досліджувати у напрямі визначення переваг для компанії від 

наявності факторів чи їх дії . 

Після комплексного оцінювання внутрішнього та зовнішнього 

середовища страхової компанії пропонується дослідити ділові контакти 

страхової компанії із бізнес-партнерами. Основною відмінністю цього блоку 

моделі аналізу від оцінювання факторів прямої дії зовнішнього середовища є 

оцінка не впливу на організацію, а зворотного зв’язку страхової компанії на 

контрагентів. Тобто, можливість впливу страхової компанії на дії і рішення 

своїх бізнес-партнерів. У цьому блоці аналізуються ділові контакти страхової 

компанії із державними органами влади, банками, інвестиційними фондами, 

офшорними компаніями, брокерськими та агентськими фірмами, іноземними 

та вітчизняними перестраховими компаніями, участь у капіталі підприємств 

та корпорацій, участь у біржових торгах тощо.  

Важливу роль відіграє аналіз ділових зв’язків з перестраховиками 

компаніями на предмет механізму розподілу страхових премій. Можливість 

впливу страхової компанії на розподіл премій створює умови концентрації 

менш збиткових видів страхування у страховика, а статистично більш 

збиткових у перестраховика [2, с. 150]. 

Наступним кроком є SWOT-аналіз діяльності страхової компанії, 

необхідний для виявлення можливих стратегічних напрямів розвитку. 

Інформаційну основу SWOT-аналізу забезпечить оцінювання внутрішнього 

та зовнішнього середовища компанії, проведені в попередніх блоках системи. 

Тому результатом SWOT-аналізу буде об’єктивна оцінка сильних і слабких 

сторін страхової компанії та ідентифікації можливостей і загроз у 

зовнішньому середовищі. Результатом аналізу внутрішнього та зовнішнього  

середовища страхової компанії буде комплексна оцінку можливостей 

компанії та ефективності поточної стратегії розвитку [3, с.  132]. 

Другим етапом аналізу ділової активності страхової компанії є аналіз 

фінансово-господарської діяльності. Він передбачає комплексний аналіз 

фінансових показників і формування висновків, які, разом з результатами 

попереднього блоку системи аналізу, будуть слугувати базою прийняття 

управлінських рішень. Цей етап складається з чотирьох блоків: аналіз 

страхової діяльності; аналіз фінансових результатів; аналіз рентабельності; 

аналіз фінансового стану. 

Аналіз страхової діяльності передбачає оцінку базових абсолютних 

показників, що є основою фінансової стабільності страхової компанії. 

Показники, що підлягають аналізу: страхові премії, страхові виплати, розмір 

гарантійного фонду, співвідношення фактичного та нормативного запасу 

платоспроможності, страхові резерви (достатність страхових резервів для 

забезпечення майбутніх виплат), прибуток у тарифах, збитковість страхової 

суми, норма збитковості, коефіцієнт кумуляції ризиків за видами 

страхування (дає змогу оцінити імовірність збитків та має важливе значення 

при прийнятті рішення про територіальну диверсифікацію страхової 

компанії), частка страхових премій у валюті балансу, перестрахові премії 
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(отримані та сплачені), показник забезпечення страховика власними 

засобами, рівень покриття інвестиційними активами страхових резервів, 

показники структури активів, які визначать рівень платоспроможності 

страховика, участь перестраховика у забезпеченні фінансової надійності 

страхової компанії. Важливість цього блоку полягає у забезпеченні керуючої 

системи інформацію про стан страхової діяльності з врахуванням всіх 

важливих аспектів цього напряму ділової активності компанії [4, с. 56].  

Наступним блоком є аналіз фінансових результатів страхової компанії. 

Аналізу підлягають такі показники: дохід страхової компанії (доходи як від 

страхової. так і від інвестиційної та фінансової діяльності), сукупні витрати, 

прибуток від страхової та інвестиційної діяльності, статутний капітал, рівень 

сплаченого статутного капіталу, власний капітал, ринкова капіталізація 

компанії.  

Показники фінансових результатів діяльності страхової компанії 

являють собою вихідну інформацію для оцінки функціонування страховика і 

контролю реалізації вибраної стратегії. Вони дозволяють виявити 

малоефективні і збиткові види страхування і визначити напрямки 

підвищення їх ефективності. Аналізуючи страхову діяльність та фінансові 

результати, доцільно дослідити вказані показники в динаміці, визначити 

абсолютні та відносні відхилення, а також провести дослідження причин 

коливань визначених показників (факторний аналіз). 

На етапі аналізу показників рентабельності з врахуванням 

особливостей страхової діяльності розраховують наступні показники: 

рентабельність страхової послуги, рентабельність продаж, рентабельність 

страхової справи, рентабельність інвестиційної діяльності. Також варто 

визначити показники рентабельності активів та власного капіталу, що дасть 

змогу оцінити ефективність їх використання у фінансово-господарській 

діяльності. Розраховані показники рентабельності доцільно аналізувати в 

тенденції для визначення раціональності використання [5, с.  154]. 

Наступний етап передбачає аналіз фінансового стану страхової 

компанії. Необхідність розрахунку таких показників зумовлена 

особливостями страхової діяльності. Насамперед, варто розрахувати 

показники абсолютної, критичної та поточної ліквідності. Вони 

відображають оптимальну структуризацію активів компанії для забезпечення 

вчасних виплат страхових відшкодувань. Також на цьому етапі варто 

проаналізувати показники фінансової спроможності, фінансової стійкості, 

коефіцієнт Коньшина та коефіцієнт стійкості економічного зростання. 

Важливе аналітичне значення має аналіз коефіцієнта автономії, коефіцієнта 

покриття, маневреності власного капіталу, коефіцієнта фінансової 

спроможності та коефіцієнта фінансової стійкості. 

Таким чином, аналіз визначених показників фінансової звітності 

дозволить виявити резерви поліпшення фінансового стану страхової 

компанії; об’єктивно оцінити раціональне використання усіх видів 

фінансових ресурсів; своєчасно вживати заходів щодо підвищення 
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платоспроможності страховика; забезпечити обґрунтоване планування 

фінансового оздоровлення страхової компанії. 
Список використаної літератури 

1. Григор’єв О. Ю. Управління діловою активністю страхової компанії 

/ О. Ю. Григор’єв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 

2010. — № 691. — С. 141–148. 

2. Горбач Л.М. Страхова справа : навч. посіб., 2-ге вид., виправл / Л. М. Горбач. — 

Київ : Кондор, 2003. — 252 с. 

3. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. / О. О.  Гаманкова. — 

Київ : КНЕУ, 2007. — 328 с. 

4. Заруба О. Д. Основи страхування : підручник / О. Д. Заруба. — Київ : Знання, 2006. 

— 319 с. 

5. Челишева Т. В. Фінансова стійкість страхової компанії та умови її забезпечення 

[Електронний ресурс] / Т. В. Челишева, Т. С.  Кононова. — Режим доступу 

http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/3_141696.doc.htm (дата 

звернення: 25.09.2019). 

 

 

УДК 651 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ У 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

Лютова Г., к.е.н, доцент, 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

Славінська А., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Протягом останніх двох десятиліть ринок страхових послуг набув 

якісного розвитку і є досить привабливим з точки зору його перспективності. 

Але належний розвиток страхового ринку України та його інтеграція у світовий 

стримуються низкою чинників, серед яких — нестабільність економіки, 

низький рівень фінансових можливостей страховиків, недосконалість та 

неузгодженість законодавства, невизначеність теоретичних питань щодо 

необхідності створення страхового фонду (страхових резервів). 

За своєю сутністю страхова діяльність є сукупністю економічних 

відносин із приводу створення цільових фондів грошових коштів, призначених 

для захисту майнових інтересів населення та юридичних осіб від раптових 

небезпек, котрі супроводжуються збитками. Створення цільових грошових 

фондів для страхування, управління ними й розподіл — це частина системи 

фінансових відносин, нерозривно пов’язана з іншими формами акумуляції та 

управління фінансовими ресурсами суспільства, такими як державний бюджет, 

позабюджетні фонди соціального страхування, децентралізовані грошові фонди 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/3_141696.doc.htm
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Відповідно до Закону України «Про страхування», страхування — це вид 

цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та 

юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 

фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними 

особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів 

від розміщення коштів цих фондів [1]. 

Страхова діяльність досить специфічна. Вона належить до сфери 

фінансових послуг, носить спекулятивний характер та не створює нової 

вартості. Галузеві особливості страхування впливають на методологію 

бухгалтерського обліку, на порядок формування показників фінансової 

звітності в страхуванні. Специфіка діяльності страхових компаній пов’язана з 

характером надання страхової послуги. Страхування, на відміну від інших видів 

підприємницької діяльності, передбачає сплату наперед страхових платежів, 

формування страхового фонду (страхових резервів) з цих коштів та 

використання його надалі для покриття збитків від страхових випадків, що 

вимагає ведення обліку валових надходжень страхових платежів, сум 

утворених резервів страхових зобов’язань, доходів від страхової діяльності та 

виплат страхових сум і страхових відшкодувань, тобто відображення 

розрахункових операцій з дебіторами та за зобовязаннями страховика. 

Діюча система обліку та звітності страховика не в повній мірі враховує 

особливості сучасного розвитку страхової діяльності, а тому не забезпечує 

виконання покладених на неї завдань. Аналіз практики бухгалтерського обліку 

в страхуванні свідчить, що на сьогодні не розроблена єдина система обліку 

господарської діяльності страхових компаній. Існуючі нормативно-інструктивні 

документи з обліку не враховують всіх аспектів страхової діяльності. В 

сучасних умовах одні й ті самі господарські операції в страхуванні 

відображаються страховиками України за різними методиками. Таким чином, 

невпорядкованість бухгалтерського обліку в страхуванні призводить до 

неможливості зваженої оцінки діяльності страхових компаній, знижує 

ефективність контролю за дотриманням ними вимог страхового законодавства 

Найбільше питань виникає з бухгалтерського обліку специфічних 

операцій страховиків, що зумовлені особливостями їхньої діяльності, до яких 

слід віднести: операції страхування — як основну передумову визнання та 

формування доходів страховика; операції перестрахування — як основну 

передумову захисту страховиками власних інтересів; формування резервів у 

страховика - як основний об’єкт контролю з боку держави для захисту інтересів 

споживачів фінансових послуг; визнання та виплату страхового відшкодування 

- як основну передумову визнання та формування витрат страховика.  

Науковці пропонують різну структуру субрахунків, що можуть 

використовуватися для обліку у страховиків. Так, суперечності виникають у 

питаннях використання субрахунків для обліку та відображення надходжень 

страхових премій, доходу від надання страхових послуг, визнаного страхового 

відшкодування та витрат, що виникають під час його виплати, формування 
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деяких видів резервів. Відповідно, у сучасній науковій та спеціалізованій 

літературі пропонуються різні варіанти відображення господарських операцій у 

бухгалтерському обліку. 

Встановлено, що діючий План рахунків бухгалтерського обліку не в 

повній мірі адаптований для страхових компаній. Ним передбачено кілька 

рахунків, на яких здійснюється облік страхових та перестрахових операцій, а 

саме, 49 «Страхові резерви», 76 «Страхові платежі», 705 «Перестрахування», 

904 «Страхові виплати» [2, 5]. Відповідно, для відображення господарських 

операцій страхової компанії на рахунках обліку необхідна їхня суттєва 

деталізація відповідно до специфічних потреб (стосовно розрахунків зі 

страхувальниками, математичних і технічних резервів, страхового 

відшкодування, розрахунків з перестрахування).  

Згідно з договором страхування страхувальник зобов’язаний внести 

страховику плату за страхування — страховий платіж. Тобто, рахунок 76 

«Страхові платежі» має кореспондувати з рахунком на якому страховик веде 

облік страхувальників. Коректним в даному випадку буде використання 

рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», оскільки Планом 

рахунків визначено, що «на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями 

та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, 

крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а також узагальнюється 

інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи. 

Для отримання інформації з метою контролю за розрахунками щодо 

укладених договорів страхування та перестрахування до рахунка 36 

відкривають субрахунки нижчих порядків. Оскільки Планом рахунків не 

визначено перелік таких субрахунків, то страховики визначають їх перелік 

самостійно, зазначаючи про це в робочому плані рахунків і наказі про облікову 

політику підприємства. Варіанти відкриття субрахунків до рахунку 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками» подано у табл.1. 

Таблиця 1 

Варіанти відкриття страховиками субрахунків нижчих порядків до рахунку 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками» [3] 

Варіант І  

 

Варіант ІІ  

 

361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями» 

3611 «Розрахунки з вітчизняними 

страхувальниками»;  

3612 «Розрахунки з вітчизняними 

страховими агентами»;  

3613 «Розрахунки з вітчизняними 

страховими брокерами». 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 

3621 «Розрахунки з іноземними 

страхувальниками»;  

363 «Розрахунки із страхувальниками» 

3631 «Розрахунки із вітчизняними 

страхувальниками»; 

3632 «Розрахунки з іноземними 

страхувальниками». 

364 «Розрахунки із страховими 

посередниками». 

365 «Розрахунки з перестрахувальниками» 

3651 «Розрахунки із вітчизняними 

перестрахувальниками»; 

3652 «Розрахунки з іноземними 
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3622 «Розрахунки з іноземними 

страховими агентами»;  

3623 «Розрахунки з іноземними 

страховими брокерами». 

перестрахувальниками». 

 

Обгрунтованою є думка авторів [3, 4], що, більш коректним є перший 

варіант відкриття субрахунків до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», оскільки він повністю відповідає структурі Плану рахунків та 

вимогам Інструкції про його застосування. І доречним є введення субрахунків  

другого порядку: 

3614 «Розрахунки із вітчизняними перестрахувальниками»; 

3624 «Розрахунки з іноземними перестрахувальниками». 

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

відображається продажна вартість наданих страхових послуг, за кредитом — 

сума страхових платежів, які надійшли на рахунки страхувальника в 

банківських установах, до каси, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку 

відображає заборгованість покупців та замовників за одержані послуги.  

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» аналітичний 

облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.  

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками має вестись 

за кожним замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком. 

Діяльність страхових компаній настільки специфічна, що потребує 

окремого нормативно-правового акту у сфері бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності, який визначав би особливості методології 

обліку страхових операцій, кодифікацію субрахунків другого і третього 

порядків за відповідними групами. Окрім того, на підставі нових субрахунків 

доцільно було б сформувати типові схеми відображення специфічних операцій 

страхової компанії на рахунках обліку з метою уникнення правових чи 

фінансових колізій або порушень. 
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ОСОБЛИВОСТІ  АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ 
 ТА ЗАМОВНИКАМИ 

 

Писаренко В., здобувач вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України аналіз розрахунків з 

покупцями і замовниками відіграє дуже важливу роль в діяльності всіх 

підприємств різних форм власності.  

Інформаційною базою аналізу розрахунків з покупцями й замовниками є 

насамперед форми державної статистичної звітності: Структурне обстеження, 

Звіт про основні показники діяльність підприємства, Звіт  про обсяги 

реалізованих послуг, а також форми фінансової звітності. Також 

інформаційною базою для проведення аналізу розрахунків є дані аналітичного і 

синтетичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками.  

Для внутрішнього аналізу використовуються добова і декадна звітність 

про випуск і відвантаження продукції, відомості, які можуть бути одержані з 

управлінського обліку.  

На обсяг реалізації товарної продукції впливають обсяг виробництва 

товарної продукції і зміна залишків нереалізованої товарної продукції. Якщо ж 

об’єктом аналізу виступає реальна виручка від реалізації, яка враховує 

фактичний стан розрахунків за відвантажену (відпущену) продукцію, 

доводиться рахуватися також з динамікою залишків реалізованої продукції, але 

не оплаченої продукції.   

Якщо аналізується реальний обсяг виручки від реалізації, треба 

враховувати також динаміку заборгованості покупців продукції, зростання якої 

найчастіше є наслідком несвоєчасного укладання договорів із споживачами 

продукції; випуску продукції, яка втратила попит на ринку, відвантаження 

продукції потенційним неплатникам без попередньої оплати поставок.  

Особливу увагу при аналізі розрахунків з покупцями і замовниками 

потрібно приділити виникненню заборгованості по цим розрахункам. Суми 

дебіторської і кредиторської заборгованості по розрахунках з покупцями і 

замовниками можуть дуже впливати на хід справ на підприємстві і на рівень 

його платоспроможності. 

Аналіз стану розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 

проводиться з метою контролю за строком позовної давності заборгованості. 

Аналіз проводиться окремо по кожному покупцю та замовнику в спеціальних 

аналітичних таблицях, в яких покупці та замовники можуть групуватися за 

строком заборгованості, сумую заборгованості та іншими ознаками.  

Для ефективного аналізу розрахунків з покупцями та замовниками 

потрібно згрупувати заборгованість підприємства по строкам сплати, тобто 

поділити її на довгострокову і короткострокову заборгованість.  
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При такому групуванні заборгованості потрібно встановити коефіцієнт 

сумнівності для кожної групи заборгованості окремо, це дасть змогу 

встановити резерв сумнівних боргів підприємства. Цей коефіцієнт 

встановлюється підприємством виходячи з фактичної суми безнадійної 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за попередні періоди. 

Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків 

непогашення дебіторської заборгованості [1]. 

Аналіз розрахунків з покупцями та замовниками за строками давності 

дозволяє визначити ефективність дій підприємства щодо знижок і кредитів.  

Оцінка реальної дебіторської заборгованості дає більш правдивий прогноз 

одержання грошей від дебіторів у майбутньому. Тому в процесі аналізу стану 

розрахунків з покупцями та замовниками необхідно вивчити склад дебіторської 

заборгованості, причини її виникнення та причини виникнення простроченої 

заборгованості. 

Джерелом аналізу  наявності дебіторської заборгованості є розділи 

Активу і Пасиву балансу підприємства на будь-яку звітну дату. 

Аналіз дебіторської заборгованості треба починати з вивчення даних 

балансу, за якими визначають ступінь збільшення або зменшення їх протягом 

звітного періоду. При аналізі дебіторської заборгованості на практиці 

використовують показники [2], що відображені в табл. 1.  

Таблиця 1 

 Показники які використовуються для аналізу дебіторської заборгованості 
№ 

з/п 

Показник Формула для розрахунку Призначення показника 

1 

 

 

 

 

 

 

Оборотність 

дебіторської 

заборгованості  за 

кількістю оборотів 

 

 

 

Кодз = ЧД/ДЗ , 

де Кодз – коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості; 

ЧД – чистий дохід від реалізації 

продукції, робіт, послуг; 

ДЗ – середньорічна величина 

дебіторської заборгованості 

Характеризує кратність 

перевищення доходу від 

реалізації над середньо-

річною сумою дебіторської 

заборгованості 

2 Тривалість 

погашення 

дебіторської 

заборгованості 

Додз = Т/Кодз , 

де Т – тривалість 
періоду,днів/год 

Показує, через який 

проміжок часу дебіторська 

заборгованість повернеться 

підприємству у вигляді 

грошових коштів 

3 Частка дебіторської 

заборгованості в 

загальному обсязі 

оборотних активів 

ЧДЗ = ДЗ/ОА × 100% , 

де ЧДЗ – частка дебіторської 

заборгованості; 

ДЗ – дебіторська заборгованість; 

ОЗ – оборотні засоби 

підприємства    

Показує питому вагу 

дебіторської заборгованос-

ті в загальній величині 

оборотних активів 

4 Період обороту 

дебіторської 

заборгованості 

ПОДЗ = ДЗ/ДПк , 

де ПОДЗ – період обороту 

дебіторської заборгованості; 

ДПк – денний продаж в кредит 

Показує середню кількість 

днів між виставленням 

рахунку-фактури та його 

оплатою 
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Аналізуючи, особливу увагу треба приділяти зміні допустимої і 

недопустимої (простроченої) дебіторської заборгованості. Досліджуючи якісні 

параметри дебіторської заборгованості, розраховують такі аналітичні 

показники: коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості; середній 

термін простроченої заборгованості; частка резерву сумнівних боргів у 

загальній сумі дебіторської заборгованості; питома вага безнадійної 

заборгованості у загальній величині простроченої [3]. 

Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється 

негативно, а зниження — позитивно. Необхідно розрізняти нормальну і 

прострочену заборгованість. Наявність другої створює фінансові утруднення, 

тому що підприємство буде відчувати нестачу фінансових ресурсів для 

придбання виробничих запасів, виплат заробітної плати та інших виплат. Крім 

того, заморожування коштів у дебіторській заборгованості призводить до 

уповільнення оборотності капіталу. Прострочена дебіторська заборгованість 

означає також зростання ризику непогашення боргів і зменшення прибутку.  

Для прискорення інкасації дебіторської заборгованості звичайно 

вживають таких заходів [4]:  

- надання знижок покупцям за скорочення термінів погашення 

заборгованості, щоб спонукати їх оплатити рахунки до встановленого терміну 

оплати;  введення штрафних санкцій за прострочення платежу;  

- оформлення угоди з покупцями комерційним векселем з одержанням 

певного процента за відстрочку платежу;  

- відпуск товарів покупцям та надання послуг замовникам на умовах 

передоплати. 

Отож, проведення аналізу дебіторської заборгованості має велике 

значення у функціонування підприємства та прийнятті у подальшому рішень 

щодо покращення його фінансового стану.  
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Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) — is the project of the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) aimed at the development 

measures to counter the diminution of the tax base and getting a profit, but not all 

steps of the plan are important right now taking into account the level of economic 

development of the country. Therefore, it is necessary to identify the main steps and 

investigate them fundamentally for the sustainable economic development and an 

effective tax system in Ukraine. 

The article aims to identify the most important steps of Base Erosion and Profit 

Shifting in the context of economic development at this stage and to investigate its 

implementation into taxation system of Ukraine. 

BEPS refers to tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax 

rules to artificially shift profits to low or no-tax locations where there is little or no 

economic activity or to erode tax bases through deductible payments such as interest 

or royalties. Although some of the schemes used are illegal, most are not. This 

undermines the fairness and integrity of tax systems because businesses that operate 

across borders can use BEPS to gain a competitive advantage over enterprises that 

operate at a domestic level. Moreover, when taxpayers see multinational corporations 

legally avoiding income tax, it undermines voluntary compliance by all taxpayers. 

BEPS is of major significance for developing countries due to their heavy 

reliance on corporate income tax, particularly from multinational enterprises. 

Engaging developing countries in the international tax agenda is important to ensure 

that they receive support to address their specific needs and that they can effectively 

participate in the process of standard-setting on international tax. 

In our opinion, STEP 7 — “Non-admission of the artificial avoidance of the 

status of permanent representation” is one of the most important (BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting) contains 15 steps). Its implementation will most 

effectively combat tax evasion in Ukraine. 

The purpose of these rules is to prevent the recognition of permanent 

representation in connection with the non-resident’s activities in Ukraine. They 

provide that the additional regulations should be introduced to existing treaties, which 

will limit the opportunities for non-residents, and amendments to the Tax Code, 

although the main condition for accelerating the change remains the signing the 

Multilateral Agreement by Ukraine. 
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Activities of accessory and preparatory nature 

In accordance with the general rule, which is provided by subparagraph 

14.1.193 of the Tax Code, permanent representation of a non-resident arises if the 

non-resident has a permanent place of activity in Ukraine, but the TC provides 

several exceptions, according to which a permanent representative office does not 

arise, if the place is used only for certain types of activities: storage of the supplies of 

goods or products belonging to a non-resident, purchase of goods or products, 

collection of information, etc. 

Actually there are widespread cases of abuse of this exception when the 

activity of a non-resident formally corresponds to the cases listed, but it is so 

important for a non-resident, that in fact it is the main factor of receiving an income. 

To limit the scope for using these exceptions, it is advisable to provide the base that 

they apply only in the case when the appropriate activity has only accessory or 

preparatory nature. 

It may be added a reference that for the definition of content of the activity, 

which has accessory or preparatory nature, taxpayers and tax authorities may refer to 

the Comments to the Model Convention of the OECD. 

Conclusion of contracts on behalf of a non-resident 

According to subparagraph 14.1.193 TC, permanent non-resident’s 

representations are equal to residents, who are authorized to act on behalf of such 

exclusively non-resident (negotiation of essential conditions and signing of treaties 

(contracts) on behalf of this non-resident), which leads to the emergence of civil 

rights and obligations of this non-resident. 

This definition has a number of disadvantages that allow residents to avoid 

recognition of the status of permanent representation. It is advisable to make the 

following changes to this provision: 

- To exclude the requirement that a resident should act only on behalf of a 

non-resident, replacing it for a more general expression “in interests and at the 

expense” of a non-resident. It will allow to refer to permanent representations cases 

when the resident acts, in particular, on the basis of a commission agreement, etc. To 

avoid controversial situations, it may be established an additional standard that the 

relevant activity should be carried out by the resident on a regular basis.  

- To exclude the requirement that a resident should act only for one non-

resident. This will prevent the artificial deviation from the status of permanent 

representation, by adding another non-resident client. Alternatively, this rule can be 

clarified, that a resident has to act predominantly for a non-resident or related non-

resident individuals. 

- It is reasonable to add a statement that a permanent representation arises 

if the implementation of the mentioned functions by a resident takes place either on 

the basis of an agreement with a non-resident or without the conclusion of such 

agreements (common to related parties). 
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Artificial fragmentation of the non-resident’s place of activity in Ukraine 

Actually, cases of artificial non-resident split operations occur in such a way 

that each individual transaction does not lead to the creation of a permanent 

representation.  

In order to prevent such cases, it is advisable to provide that in the case of non-

resident activity in Ukraine by concluding several contracts, or by establishing non-

resident related entities in several places of activity in Ukraine, or involving several 

residents to perform certain functions, determination of the presence of a permanent 

establishment shall be made on the basis of the totality of all these persons and the 

transactions between them. 

Determination of the profit of the permanent representation 

At present, the Tax Code of Ukraine does not establish clear rules for 

determining the taxable profits of a permanent representation in operations with its 

own head office - a non-resident. 

- It is reasonable to extend to such transactions between the permanent 

representative office and the non-resident head office the transfer pricing rules and 

noting that the permanent representation is equal to a separate legal entity that carries 

out activities independently of a non-resident. 

- The permanent representation will be required to submit a report on 

controlled operations and compilation of transfer pricing documentation. 

- It is also reasonable to provide for a simplified procedure for registration 

of non-resident permanent representation and paying income tax on representation in 

Ukraine without the need to register a branch in a separate procedure. 

- The tax assessment procedure and penalties should also be developed for 

a non-resident who has not registered his or her PE in Ukraine or has failed to fulfill 

another tax liability. Further collection of the accrued tax should be effected through 

foreign tax authorities in accordance with the Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters. 
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УДК 657 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБЛІКУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Прозоров Д., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Суспільство зацікавлене в отриманні інформації щодо діяльності компанії 

у сфері охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та 

ресурсозбереження соціально-економічного розвитку регіону. Соціальні і 

екологічні показники займають значне місце в корпоративній звітності великих 

вітчизняних компаній, що є ознакою сумлінної ділової етики. Інформації щодо 

результатів корпоративної соціальної відповідальності компанії повинна 

ураховувати очікування зацікавлених осіб. Міжнародні стандарти та 

нормативні документи, що стосуються різноманітних аспектів соціальної 

відповідальності бізнесу (СВБ) не надають конкретних рекомендацій для 

формування системи бухгалтерського обліку, в тому числі і нефінансової 

інформації. Проте, вони містять вимоги щодо надання інформації 

заінтересованим сторонам. Міжнародний стандарт  ISO 26000 визначає основні 

напрями та принципи соціально відповідальної діяльності підприємств. Цей 

стандарт інтегрує рекомендації та вимоги стандартів серії ISO: ISO 9000 

«Системи управління якістю», ISO 14000 «Системи менеджменту 

навколишнього середовища», ISO 18001 «Системи менеджменту гігієни та 

безпеки праці», SA 8000 «Соціальна відповідальність» [1; 2]. Стандарт ISO 

26000 та визначені критерії СВБ є основою формування обліково-аналітичного 

забезпечення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Втім, існує 

ряд нормативних документів що містять рекомендації щодо підготовки 

нефінансової звітності та розкриття інформації СВБ.  

На сьогодні в бухгалтерському обліку відображаються лише окремі 

аспекти про екологічну і соціальну діяльність підприємств, що знижує 

можливості подолання конфлікту інтересів різних груп зацікавлених осіб. Мова 

йде про необхідність трансформації  бухгалтерського обліку з позиції 

формування інформації щодо соціальної діяльності підприємства у звітності. 

Виходячи з цього, слід визначити об’єкти бухгалтерського обліку пов’язані з 

соціально-відповідальною діяльністю.  Об’єктами бухгалтерського обліку СВБ 

є: 

- активи підприємства — ресурси, сформовані з метою забезпечення 

соціальної діяльності, використання яких призведе до економічних і 

соціальних вигід; 

- зобов’язання — заборгованість, погашення якої призведе до вибуття 

ресурсів,  які втілюють майбутні економічні вигоди, що вимірюються 

через екологічний або соціальний вплив; 

- дохід — економічні вигоди у вигляді економічного, екологічного або 

соціального впливу на результати діяльності;  
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- витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів, 

амортизації, виконання екологічних і соціальних зобов’язань. 

 Існуючі форми публічної звітності недостатньо розкривають 

інформацію про витрати соціально відповідальної діяльності підприємств. У 

зв’язку з цим, необхідним є уточнення класифікації витрат за основними 

ознаками цілей управлінського та бухгалтерського обліку та  відображення у 

звітності: 

1. За напрямками соціальної діяльності: соціальні витрати; екологічні 

витрати. 

2. За ступенем державного регулювання: регульовані соціально 

відповідальні витрати перед працівниками; нерегульовані (добровільні). 

3. За об’єктами та зацікавленими сторонами: витрати на працівників; 

цільові витрати на проекти місцевої громади; витрати на уникнення забруднень 

довкілля. 

4. За формою здійснення: грошові витрати і внески; негрошові внески 

5. За джерелами фінансування: а) витрати підприємств, що фінансуються 

за рахунок виручки; б) витрати, що фінансуються за рахунок собівартості 

виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг: 

- поточні «екологічні» витрати підприємств; 

- витрати підприємств на оплату праці персоналу; 

- витрати підприємств на «соціальний» пакет і розвиток свого персоналу,  

- сплата податків і зборів і підприємствами у позабюджетні фонди; 

- сплата податків і зборів підприємствами в бюджет, що фінансується за 

рахунок собівартості виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;  

соціально» відповідальні витрати підприємств;  

в) витрати, що фінансуються за рахунок чистого прибутку: 

- сплата податкових зборів підприємствами в бюджет; 

- поточні витрати підприємств для здійснення політики в області 

взаємодії з партнерами ;  

- соціально відповідальні витрати підприємств; 

- поточні витрати  підприємств для забезпечення якості менеджменту;  

- інвестиції підприємств в систему менеджменту якості;  

- поточні «екологічні» витрати підприємств,  

- «екологічні» інвестиції підприємств 

- витрати підприємств на оплату праці персоналу; 

- сплата податків і зборів підприємствами у позабюджетні фонди; 

- сплата податків і зборів підприємствами до бюджету; 

- витрати підприємств для здійснення соціальної політики (поточні 

витрати); 

г) соціальні витрати, що фінансуються за рахунок цільового 

фінансування:дивіденди підприємств; соціально відповідальні витрати;витрати 

інвестиційного характеру, пов’язані з соціальною відповідальністю бізнесу. 
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6. За класифікаційною ознакою «звітність» соціально відповідальні 

витрати, що відображаються у: фінансовій (бухгалтерської) звітності; 

статистичній звітності; нефінансовій (соціальній) звітності. 

7. За класифікаційною ознакою «склад витрат» соціально відповідальні 

витрати підприємств розмежовуються на:  

- одноелементні: витрати підприємств на оплату праці персоналу; 

сплата податків і зборів підприємствами у позабюджетні фонди; сплата 

податків і зборів промисловими підприємствами в бюджет; дивіденди 

промислових підприємств;  

- комплексні — інші соціально відповідальні витрати.  

8. За ознакою періодичності соціально відповідальні витрати підприємств 

поділяються на одноразові або регулярні (щомісячні, щоквартальні, щорічні).  

9. За ознакою  «зацікавлені сторони»: витрати підприємств, пов’язані із 

соціальною відповідальністю бізнесу перед бізнес — партнерами, державою, 

навколишньою спільнотою, персоналом, добровільна додаткова сплата податків 

і зборів у позабюджетні фонди, включаючи недержавні,витрати підприємств, 

витрати СВБ перед власниками, акціонерами. 

Для всебічної оцінки результативності соціально відповідальної 

діяльності підприємства доцільно використовувати комбінований підхід з 

використанням кількісних та якісних показників, за такими групами:  

- показники соціально відповідальних витрат; 

- показники ефективності соціальних інвестицій та витрат на оплату 

праці; 

- показники, що характеризують соціальні взаємовідносини; 

- показники, що характеризують ефективність природоохоронної 

діяльності. 

Так, ефективність природоохоронної діяльності може бути представлена 

у вигляді: 

а) заходів, що включають технології переробки відходів з отриманням 

товарної продукції і утилізованих вторинних матеріальних ресурсів; 

б) ефективності капітальних вкладень в природоохоронні заходи; 

в) ефективності повних інвестиційних витрат в реалізацію 

природоохоронного заходу; 

г) ефективності операційних поточних і капітальних витрат; 

д) заходів, що не включають технології переробки відходів з отриманням 

товарної продукції і утилізованих вторинних матеріальних ресурсів[3].  

Показники ефективності (Е) визначаються співвідношенням отриманого 

результату (Р) окремого виду діяльності  (проекту, заходу) з відповідними 

витратами (В): 
                                             Епп = РпΣВ                                                   (1) 

Зокрема, природоохоронні заходи ефективні і доцільні якщо в результаті 

розрахунків Еп ≥ 1. При 0 ≤ Еп ≤ 1 заходу мало ефективні, але якщо це єдиний 

варіант запобігання екологічній катастрофі, то ці заходи мають сенс. Якщо Еп ≤ 

0, то заходи збиткові і необхідний пошук інших рішень. 
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 Впровадження упорядкованої класифікації об’єктів соціально 

відповідальних витрат за вказаними вище ознаками, системи показників 

ефективності, сприятиме розвитку обліково-методичного інструментарію 

представлення інформації в сфері соціальної відповідальності в рамках 

інтегрованої звітності.  
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Відповідно до Конституції України громадяни, які щорічно подають до 

контролюючих органів податкові декларації зобов’язані сплачувати податки і 

збори в порядку і розмірах, встановлених Податковим кодексом України (далі 

— ПКУ) [1]. Тому з метою належного виконання цього конституційного 

обов’язку та забезпечення законності в податковій сфері законодавчо закріплені 

заходи правового впливу, серед яких головне місце відведено податковим 

правопорушенням. 

Відповідно до ПКУ, податковими правопорушеннями є протиправні 

діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх 

посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до 

невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених нормативними 

актами з питань оподаткування і за які передбачено застосування фінансових 

санкцій [2].  

Розглянемо основні ознаки податкових правопорушень. 

Перша загальна ознака податкового правопорушення — діяння, тобто дія 

чи бездіяльність.  

Під діями в праві розуміється активна форма поведінки платника 

податків.  

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=74407
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Протиправність означає невиконання або неналежне виконання вимог, 

установлених ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. Дії є протиправними у двох випадках.  

Перший — вчиняються дії, які прямо заборонені законом, тобто суб’єкт 

правопорушення повністю усвідомлює протиправність свого діяння і бажає 

настання негативних наслідків.    

Дії платників податків, які прямо не заборонені законом, не можуть 

визнаватися податковим правопорушенням. 

Другий випадок протиправності активних дій — вчиняються дії, стосовно 

яких закон не містить прямого дозволу на їх вчинення. Це стосується 

переважно посадових осіб, які мають діяти в спосіб «дозволено те, що 

дозволено законом», тобто суб’єкт правопорушення усвідомлює 

протиправність свого діяння і припускає негативні наслідки, але легковажно 

відноситься до можливості їх настання.  

Бездіяльність — це певна форма поведінки платника податків, що 

пов’язана з невчиненням дій, які платник податків повинен був і міг здійснити в 

силу закону або взятого на себе зобов’язання. Наприклад, платник податків не 

сплачує суму самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом 

встановлених строків. За відсутністю діяння (дії чи бездіяльності) лише наміри 

платника податків, його плани діяти певним чином і порушити законодавство 

(навіть якщо такі плани сформульовані письмово чи в інший об’єктивний 

спосіб) не можуть визнаватися податковим правопорушенням. 

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються такі види юридичної відповідальності [2]:  

- фінансова;  

- адміністративна; 

- кримінальна. 

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування 

та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та 

іншими законами.   

Суб’єктами фінансової відповідальності (особами, які притягаються до 

цього виду відповідальності) за податкові правопорушення є [2]: 

- платники податків — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України); 

- платники податків — юридичні особи (резиденти і нерезиденти 

України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) 

об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 

оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно 

з ПКУ.  

Встановлення фінансової відповідальності означає прийняття та набуття 

чинності нормативного акта, в якому міститься опис ознак податкового 

правопорушення, вид і розмір фінансової санкції за його вчинення. 

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський 
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порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок 

управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці 

порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону 

кримінальної відповідальності.  

Суб’єктами адміністративної відповідальності (особами, які можуть 

притягатися до цього виду відповідальності) за податкові правопорушення є 

[3]: 

- громадяни. Громадяни несуть відповідальність за неподання або 

несвоєчасне подання декларацій про доходи; 

- посадові особи. Наприклад, керівники та інші посадові особи 

підприємств, установ, організацій, на яких покладений обов’язок дотримання 

встановленого законом порядку ведення податкового обліку.  

Платники податків можуть бути суб’єктами адміністративної 

відповідальності, якщо це фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які 

мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність 

(операції), що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із 

сплати податків та зборів. Платники податків — юридичні особи не можуть 

притягатися до адміністративної відповідальності. 

Суб’єктами кримінальної відповідальності (особами, які можуть 

притягатися до цього виду відповідальності) за податкові правопорушення є 

[4]: 

- громадяни;  

- службові особи. Наприклад, службові особи підприємства, установи, 

організації, незалежно від форми власності, або особи, що займаються 

підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-яка інша 

особа, яка зобов’язана сплачувати податки, збори. 

Платники податків можуть бути суб’єктами кримінальної 

відповідальності, якщо це фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які 

мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність 

(операції), що є об’єктом оподаткування з  і на яких покладено обов’язок із 

сплати податків та зборів. Платники податків — юридичні особи не можуть 

притягатися до кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність 

настає за злочини, що вчиняються шляхом невиконання або неналежного 

виконання вимог законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено. Підставою кримінальної 

відповідальності за порушення податкового законодавства є вчинення 

кримінального правопорушення. 
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Функціонування підприємства — це складний динамічний процес, що є 

результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із 

проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є 

відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції 

підприємства і реалізації його попиту на грошові кошти. 

Підприємство має чималу кількість важливих складових для існування та 

безперебійного функціонування, і безперечно сюди входять грошові 

надходження, що і є об’єктом нашого дослідження.   

Концептуальні основи сутності, виникнення руху грошових потоків  та 

класифікацію за видами діяльності розглянуті в економічній літературі. 

Дослідженню проблематики грошових надходжень присвячені роботи відомих 

вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме Дж. К. Ван Хорна, Є. Брігхема, 

Е. Нікхбахта, Т. Райса, А. М. Кінга, Р. Б. Тяна, В. В. Бочарова, Л. Н. Павлової, 

І. О. Бланка, А. М. Поддєрьогін та інших.  

Поддєрьогін А. М. подає наступне визначення «грошовим 

надходженням»: «це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки 

підприємств у банках і в касу підприємства» [3]. 

Грошові надходження або вхідні грошові потоки можна поділи за 

джерелами на внутрішні та зовнішні. Внутрішні являють собою грошові кошти, 

які ми отримуємо з джерел у середині підприємства. Зовнішні  кошти 

передбачають надходження коштів, які мобілізуються на фінансовому ринку, 

кошти з бюджетів різних рівнів, благодійні внески. 

За видами діяльності, грошові надходження діляться на 3 основні групи: 

надходження від операційної діяльності, надходження від фінансової діяльності 

та надходження від інвестиційної діяльності. Інвестиційна та фінансова 

діяльність здійснюється завдяки взаємодії підприємства з різними учасниками 

фінансового ринку та фінансово-кредитної системи. 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/-10/
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Згідно з національним Положенням (стандартами) бухгалтерського 

обліку, що введені в 2000р. в Україні відбулися зміни, і грошові надходження 

змінили частково структуру формування доходів підприємства [4]. 

Розглянемо класифікацію грошових надходжень підприємства.  

До внутрішніх джерел надходжень підприємств належать: 

- доходи від основної (операційної) діяльності — включають 

надходження від продажу за основною діяльності, аванси від покупців, виручку 

за допоміжної діяльності та погашення заборгованості постачальникам. 

Основна діяльність являє собою операції, що пов’язані з виробництвом та 

реалізацією продукції, що забезпечує частку його доходів. Також можемо 

відділити доходи від іншої операційної діяльності, що включають в себе 

реалізацію оборотних активів, іноземної валюти, операційних курсових 

різниць, списання кредиторської заборгованості; 

- доходи від фінансової діяльності — включають надходження кредитів і 

позик, погашення відсотків, виплати дивідендів. Впливає та змінює капітал 

підприємства, як і власний, так і позичковий; 

До зовнішніх джерел надходжень підприємств належать: 

- доходи від інвестиційної діяльності — включають грошовий оборот, 

пов’язаний з придбанням майна або продаж довгострокових активів, які не є 

складовою еквівалентів грошових коштів; 

 - доходи від надзвичайних подій — включають відшкодування збитків 

від надзвичайних подій, інші надзвичайні доходи [5]. 

Основним джерелом грошових надходжень підприємства є операційна 

(основна) діяльність, з якої воно отримує виручку від реалізації. Існує низка 

факторів, що безпосередньо впливають на неї. 

Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації:  

 з боку товарів: кількість реалізованої продукції, рівень її собівартості, 

якість, асортимент; 

 з боку ринку: рівень цін, стан розрахункової дисципліни. 
Варто зауважити, що при плануванні, а також задля цілей обліку та 

аналізу собівартості окремих видів продукції виділяють такі показники, як 

планова, нормативна та фактична (звітна) собівартість. Виробничі підприємства 

обчислюють собівартість усієї продукції та одиниці конкретного виробу за 

калькуляційними статтями витрат [2]. 

В Україні використовуються такі ціни: вільні, державні (фіксовані), 

регульовані. Державні (фіксовані) ціни встановлюються державою, як правило, 

на предмети першої необхідності і товари, що виробляються в умовах 

державної монополії (наприклад, газ, електроенергія). 

Регульовані ціни встановлюються шляхом регулювання рівня 

рентабельності товарів першої необхідності (наприклад, хлібобулочні вироби, 

продукти дитячого харчування). Держава встановлює мінімальний і 

максимальний рівень регульованої (індикативної) ціни.   

Здебільшого товаровиробники та інші підприємці різного виду діяльності 

використовують вільні ціни. Вони використовуються для тих товарів і послуг, 
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окрім тих які підлягають державному регулюванні. Це ті ціни, які формуються 

під попитом і пропозицією без обмеження розміру прибутку. 

Тому, в умовах розвитку ринкових відносин та посилення конкуренції 

між господарюючими суб’єктами в фінансовому менеджменті дедалі більшу 

роль починають відігравати показники грошових надходжень. Показники 

грошових надходжень та потоків швидше і надійніше реагують на розвиток 

кризових явищ в господарському механізмі та не залежать від умовностей 

облікової політики підприємства. Тому найбільш ліквідні активи — це грошові 

кошти, які є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи 

зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. 

Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю 

надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. 

Отже, грошові надходження підприємств діляться за 3 видами діяльності: 

операційна, фінансова та інвестиційна, що забезпечує безперебійне 

функціонування підприємства. Кожна з них має значну роль у формування 

надходжень підприємства та сприяє ефективному управлінні підприємством. 

Аналіз грошових надходжень за їх структурою дає можливість виявити 

негативні чинники організації фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання, оперативно відображає розмір, якість та характер змін 

фінансового стану, а також  сприяє розробці конкретних заходів щодо його 

поліпшення. 
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На сьогоднішній день все більше актуалізується соціальна 

відповідальність бізнесу у корпоративну секторі як у світі, так і Україні. 

Українські підприємства покращують свої конкурентні позиції в світовому 

економічному просторі, набувають привабливості для інвесторів і активно 

розкривають якісні немонетарні показники діяльності у так званій «не 

фінансовій» звітності для того, щоб бути більш відкритими перед іноземними 

інвесторами та усіма зацікавленими зовнішніми користувачами.  

Найбільш широковживаною концептуальною основою для нефінансової 

звітності є складання та подання нефінансових звітів відповідно до 

Міжнародних стандартів звітності зі сталого розвитку (далі — GRI (Global 

Reporting Initiative), розроблених Глобальною ініціативою зі звітності. [1]   

Нині існує 17 показників-цілей сталого розвитку і 169 конкретних 

завдань, а також безліч облікових програм, які допомагають у веденні 

бухгалтерського обліку. Облікові програми постійно оновлюються та 

вдосконалюються, проте основною проблемою й надалі залишається проблема, 

пов’язана з неоднозначними підходами до формування інформаційного 

забезпечення для складання звітності зі сталого розвитку. 

Підприємства що мають статус суб’єкта суспільного інтересу та Агро — 

холдингові компанії, які безпосередньо мають вплив на навколишнє 

середовище, складають звіт зі сталого розвитку у довільній формі, разом з 

річною фінансовою звітністю, при цьому дотримуючись чинного українського 

законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних 

стандартів звітності зі сталого розвитку.  

На першому етапі складання річного звіту, підприємство узагальнює всю 

інформацію про господарську діяльність та проводить річну інвентаризацію. 

Внутрішні аудитори проводять процедури перевірки та звітують керівництву 

про результати діяльності підприємства. Після цього, на підприємстві 

проводиться зовнішній незалежний аудит, за результатами якого надається звіт 

незалежного аудитора з думкою про те чи фінансова звітність відображена в 

усіх суттєвих аспектах та проводиться аналіз звітності зі сталого розвитку, за 

результатами якого надається звіт незалежного аудитора про завдання з 

надання впевненості, узагальнюючи чи відповідає така звітність міжнародним 

стандартам фінансової звітності та міжнародним стандартам GRI.  

Аналізуючи міжнародний досвід, питання відображення контенту 

нефінансового звіту покладається на уповноважену особу, яка відповідає за 

«просування» сталого розвитку на підприємстві. Відповідальна особа за 
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складання звітності активно співпрацює з внутрішніми аудиторами, які 

перевіряють господарську діяльність підприємства та надає рекомендації щодо 

удосконалення систем внутрішнього контролю.  

Аналізуючи стандарти сталого розвитку, базовими є універсальні 

стандарти GRI 101 «Основи», GRI 102 «Загальні розкриття інформації» та GRI 

103 «Підхід до управління»,  які повинні використовувати всі підприємства [2].  

GRI 101 «Основи» є відправною точкою для підприємства, яке 

використовує стандарти GRI для звітування про свій економічний, екологічний 

та соціальний вплив на навколишнє середовище. У цьому стандарті 

представлені загальні принципи звітування, визначено вимоги щодо 

наповненості (структури) та якості звіту. Він пояснює основний процес 

використання стандартів GRI для звітування про сталий розвиток та включає 

основні вимоги щодо застосування принципів звітності, а також ідентифікацію і 

звітування про суттєву інформацію. Його використовують у комплексі разом зі 

стандартами GRI 102 та GRI 103.  

У свою чергу, GRI 102 є інструментом для складання звітності зі сталого 

розвитку на підприємстві. В його основі міститься інформація про:  

«Профіль організації», який відповідає за розкриття інформації, що дає 

огляд розміру підприємства, географічного положення та загальної діяльності 

організації. Ця інформація важлива для того, щоб допомогти зацікавленим 

особам зрозуміти природу організації, його економічні, екологічні та соціальні 

наслідки;  

«Стратегію підприємства», яка відповідає за розкриття стратегії 

організації щодо сталого розвитку, для забезпечення подальшого більш 

детального звітування, використовуючи в майбутньому інші стандарти GRI.   

«Етику та доброчесність», що відповідає за розкриття інформації про 

ділових партнерів підприємства. У контексті цього пункту, «ділові партнери» 

класифікуються як постачальники, агенти, лобісти та інші посередники, уряд, 

замовники та клієнти. 

«Управління», що відповідає за розкриття інформації про: структуру 

управління та її склад; роль вищого органу управління, визначенні мети, 

цінностей та стратегії організації; компетенція та оцінка діяльності вищого 

органу управління; роль вищого органу управління в управлінні ризиками; роль 

вищого органу управління у звіті про сталий розвиток; роль вищого органу 

управління в оцінці економічних, екологічних та соціальних результатів; 

винагорода та заохочення управлінського персоналу. 

«Залучення зацікавлених сторін» відповідає за розкриття підходу 

організації до залучення зацікавлених сторін.  

«Практику звітності», яка відповідає за визначення змісту підприємства 

про її звіт про сталий розвиток, також відображає процес, яким підприємство 

прослідувало, щоб визначити його суттєві теми та їх рівень суттєвості, 

розкриває основну інформацію про звіт, вимоги щодо використання стандартів 

GRI, індексу вмісту GRI та підходу організації до пошуку зовнішньої 

впевненості. 
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Щодо GRI 103, він включає загальні вимоги до розкриття інформації 

щодо звітності зі сталого розвитку та підхід до управління над суттєвими 

питаннями на підприємстві.  

Після визначення управлінським персоналом суттєвих питань які мають 

бути детальніше розкриті у звіті про сталий розвиток, використовують інші 

тематичні стандарти, зокрема  GRI 200 «Економічний», GRI 300 «Екологічний», 

GRI 400 «Соціальний», останні — є «вузькоспеціалізовані» за відповідними 

напрямами, дають конкретні рекомендації щодо розкриття інформації та 

відображення відповідних показників, які покликані задовольнити 

найрізноплановіші інформаційні потреби засновників та інших зацікавлених 

сторін [3]. 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що 

складання звітності зі сталого розвитку відповідно до міжнародних стандартів 

GRI, заохочує підприємство до корпоративної соціальної відповідальності, 

надає статус деталізованого звіту, який розкриває усю суть підприємства та 

вплив такого підприємства на навколишнє середовище, робить його більш 

привабливим для зовнішніх інвесторів. Допомагає засновникам, при вирішені 

важливих питань, деталізовано аналізувати господарську діяльність не тільки з 

фінансової сторони але й з економічної, екологічної та соціальної. 

Подальші дослідження з окресленої проблеми повинні бути направлені на  

розгалуження та впровадження нових механізми інформаційного забезпечення 

для складання звітності зі сталого розвитку на підприємстві що забезпечить 

чітке та швидке, а головне правильне відображення фінансових та 

нефінансових показників у звітності сталого розвитку. 
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настання страхового випадку та величини нанесеного ним збитку, сплата 

внесків страхувальниками страховим компаніям у розрахунку на майбутні 

виплати ними страхового відшкодування, формування страхових резервів,  

цільовий характер страхових виплат, можливість перестраховувати ризики та 

особливий кругообіг грошових коштів, пов’язаний із здійсненням інвестиційної 

діяльності.  

З’ясування сутності фінансових результатів є неодмінною умовою для 

визначення особливостей їх бухгалтерського обліку. 

Незважаючи на різноманітність точок зору на сутність категорії 

«фінансові результати» в різних галузях економіки, зазначимо, що їх підходи з 

приводу цієї дефініції не відображають специфічність діяльності страхових 

компаній. Саме тому,  вважаємо за необхідне дослідити погляди вчених з 

приводу трактування «фінансового результату» у страховій сфері.  

Мельничук І. І. [1] розділяє позитивний фінансовий результат (прибуток) 

на дві частини: у вигляді доходів від страхових операцій та у вигляді відсотків 

на капітал», наголошуючи тим самим на інвестиційному доході, що значно 

розширює поняття фінансового результату страхових компаній.  

Л. А. Орланюк-Малицька [2] наголошує на тому, що кожен з цих видів 

діяльності є самостійним економічним процесом, та вказує на те, що «сукупний 

результат цих процесів являє собою фінансовий результат діяльності страхової 

організації, складну величину, кожен з елементів якої має власну динаміку». Це 

визначення відображає комплексний характер фінансового результату та його 

складну економічну природу.  

Найбільш детально визначення фінансового результату страхової 

компанії дає Бєлогородцева М. О. — це кінцевий результат від страхової та 

інших видів діяльності страхової компанії за звітний період, який 

визначається на основі співставлення відповідних доходів і витрат та в 

комплексі проявляється в показниках прибутку (збитку) та приросту (відтоку) 

страхових резервів. Безпосередньо фінансовий результат від страхової 

діяльності являє собою різницю між вартістю ціни наданої страхової послуги, 

що виражається в поточних надходженнях та її фактичною собівартістю [3]. 

Кравчук Г. К. визначає фінансовий результат як різницю між доходами та 

витратами в результаті діяльності страхової компанії (табл. 1).  

Таблиця 1  

Формування фінансових результатів страхових компаній  

 Фінансовий результат   

Доходи страховиків   Витрати страховикі в  

Від страхової 

(основної) 

діяльності  

Від інвестиційної 

та фінансової 

діяльності  

Від інших 

операцій  

Від страхової 

(основної)  

діяльності  

Від інвестиційної 

та фінансової   

діяльності  

Від інших  

операцій  

 

Дохід страховика формується від страхової (основної, операційної), 

інвестиційної, фінансової діяльності та інших операцій. 
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Операційна діяльність страховика — це основна або, іншими словами, страхова 

діяльність, на яку він розраховує, з’являючись на ринку. Операційний дохід 

можна ще назвати первинним доходом будь-якої страхової компанії. До 

операційних доходів відносять: страхові платежі, комісійні винагороди за 

перестрахування, повернуті суми із страхових та технічних (відмінних від 

резерву незароблених премій) резервів та інше.  

Інвестиційна діяльність страховика — це придбання i продаж 

довгострокових активів (у вітчизняному законодавстві – необоротних активів), 

а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.  

Фінансова діяльність — діяльність, що спричиняє зміни розміру i складу 

вкладеного капіталу та запозичень суб’єкта господарювання [6].  

До доходів від інвестиційної та фінансової діяльності страховика 

відносять: відсотки за облігаціями, дивіденди за акціями, відсотки від 

розміщення коштів на депозитних вкладах у банку, участь у прибутку 

перестраховиків, відсотки, сплачені страховикові за надання довгострокових 

інвестиційних кредитів, включаючи довгострокове кредитування житлового 

будівництва, від прямого інвестування та інші.  

Інша діяльність страховика не пов’язана з його основною (страховою ) 

діяльністю, що в результаті приносить йому доходи від врегулювання 

безнадійної заборгованості, здавання майна в оренду, курсові різниці, 

індексації та передачі (продажу) основних засобів і нематеріальних активів, 

надання консультаційних послуг, штрафи, пені. 

Відповідно до структури доходів для систематизації інформації про 

доходи страховика від основної діяльності призначено субрахунки рахунку 70 

«Доходи від реалізації»: 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;  705 

«Перестрахування».  

Облік інших операційних доходів здійснюється на субрахунках рахунку 

71 «Інший операційний дохід». Інформацію про фінансові доходи страховика 

систематизують на рахунках 72 «Дохід від участі в капіталі» та 73 «Інші 

фінансові доходи» за субрахунками. Інші доходи від звичайної діяльності 

обліковують на субрахунках рахунку 74 «Інші доходи». 

Облік витрат страхової компанії може здійснюватися з використанням: 

 тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами»; 

 тільки рахунків класу 9 «Витрати за елементами»; 

 з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і класу 

9 «Витрати за елементами» одночасно. 

Витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг страхової 

компанії, обліковуються за дебетом рахунку 23 «Виробництво», на якому 

можуть бути відкриті такі субрахунки: 

 231 «Витрати з добровільного страхування»; 

 232 «Витрати з обов’язкового страхування». 
Щомісяця суми цих витрат списують з кредиту рахунку 23 

«Виробництво» у дебет субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і 

послуг». 
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Фінансовий результат діяльності страховика формують шляхом 

порівняння доходів і витрат у розрізі видів діяльності. Для його обліку 

використовується рахунок 79 «Фінансові результати», який деталізує 

інформацію за такими субрахунками: 

 791 «Результат операційної діяльності»; 

 792 «Результат фінансових операцій»; 

 793 «Результат іншої діяльності». 
За кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображають суми в 

порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку 

закриття рахунків обліку витрат, а також належну суму нарахованого податку 

на прибуток. 
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Постановка проблеми. Біологічні активи (далі БА) є засобом 

сільськогосподарського виробництва та відіграють важливу роль у забезпеченні 

розвитку економіки в цілому та аграрного сектора зокрема. Для створення 

конкурентоспроможної аграрної економіки України необхідно акцентувати 

увагу на збільшенні ефективності управління БА. Згідно даних Державної 

служби статистики України станом на 01.01.2019 вартість БА підприємств 

сільського, лісового та рибного господарства становила 28921,0 млн грн., що 

складало 3,2 % усіх активів. З них 10472,5 млн грн. або 36,2 % становили 

довгострокові БА та 18448,5 млн грн. або 63,8 % — поточні БА [1]. 
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У порівнянні з попереднім звітним періодом їх частка у загальній 

структурі активів зросла майже вдвічі. Але, разом з тим, у сучасних умовах 

господарювання на більшості українських аграрних підприємств 

спостерігаються негативні тенденції до зниження ефективності управління 

даним видом активів. Тому, актуальними залишаються проблеми обліку та 

аналізу БА як важливої частини формування необхідної  інформації для 

управління сільськогосподарським виробництвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Управління біологічними 

активами досліджувалось багатьма вітчизняними науковцями, зокрема: М. 

Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, М. Я. Дем’яненко, В. А. Дерій, В. 

М. Жук, В. Ф. Мниха, М. Ф. Огійчук, Н. Л. Правдюк, В. К. Савчук, П. 

Т. Саблука, Л. К. Сука, В. О. Шевчук та інші. Попри це постійне оновлення 

нормативної бази  бухгалтерського обліку створює необхідність удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення управління БА сільськогосподарських 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. П(С)БО 30 «Біологічні 

активи» трактує таке визначення біологічних активів: «БА — тварина або 

рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди» [1]. Схоже визначення даного 

об’єкту обліку містить і НП(С)БО в державному секторі 136: «БА — тварина 

або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також в 

інший спосіб сприяє економічним вигодам». Відповідно до Міжнародного 

стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство»: «БА — це жива 

тварина або рослина» [3]. Незважаючи на різноманіття трактувань БА з боку 

вітчизняних вчених, єдиний підхід до трактування сутності БА відсутній. 

Оскільки в сучасних умовах господарювання більшість 

сільськогосподарських підприємств не спроможні залучити додаткові ресурси у 

зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями, одним із способів зростання 

прибутку для них є підвищення ефективності використання наявних ресурсів. У 

цьому аспекті у процесі аналізу більш детального вивчення потребують 

питання оцінювання ефективності використання БА. 

 Серед показників оцінювання відтворення БА найбільш суттєвими є: 

коефіцієнт надходження, коефіцієнт вибуття та коефіцієнт приросту 

довгострокових БА (табл. 1). 

Дана система показників дасть можливість управлінському персоналу 

об’єктивно оцінити ефективність використання БА та зосередити увагу на тих 

факторах, які мають найбільш суттєвий вплив на використання даного виду 

активів. 
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Таблиця 1 

Показники відтворення біологічних активів 
Показник Розрахункова формула Умовні позначення Характеристика 

1. Коефіцієнт 

надходження 

довгострокових 

біологічних активів 

 

 

 

ДБАнад — 

довгострокові БА, що 

надійшли за певний 

період; 

ДБАк.р. — вартість 

довгострокових БА 

на кінець року 

показує частку 

вартості 

довгострокових 

БА, що 

надійшли за 

відповідний 

період, у 

загальній їх 

вартості. 

2. Коефіцієнт 

вибуття 

довгострокових 

біологічних активів 

 
 

 

 

ДБАвиб — 

довгострокові БА, що 

вибули за певний 

період; 

ДБАп.р. — вартість 

довгострокових БА 

на початок року 

показує частку 

вартості 

довгострокових 

БА, які вибули 

за період, що 

аналізується, в 

загальній 

вартості 

довгострокових 

БА на початок 

цього періоду. 

3. Коефіцієнт 

приросту 

довгострокових 

біологічних активів 

 

 

 

ДБАнад — 

довгострокові БА, що 

надійшли за певний 

період; 

ДБАвиб — 

довгострокові БА, що 

вибули за певний 

період; 

ДБАп.р. — вартість 

довгострокових БА 

на початок року 

характеризує 

приріст 

довгострокових 

БА. 

Джерело: систематизовано за текстом [4] 

 

Дана система показників дасть можливість управлінському персоналу 

об’єктивно оцінити ефективність використання БА та зосередити увагу на тих 

факторах, які мають найбільш суттєвий вплив на використання даного виду 

активів. 

Можна виділити такі основні напрями аналізу БА підприємства: 

 визначення питомої ваги БА в загальній сумі оборотних активів; 
 оцінка складу і структури БА; 
 аналіз основних тенденцій розвитку; 
 визначення ефективності використання БА і факторів, які на неї 

впливають; 

 виявлення резервів підвищення ефективності використання БА на 
підприємстві; 
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 надання вичерпної інформації для прийняття управлінських рішень. 
Висновки. Досконала методика обліку БА підвищує рівень достовірності 

інформації, яка використовується системою аналізу і, відповідно, підвищує 

якість управлінських рішень у менеджменті. Разом з тим, якісно проведений 

аналіз біологічних активів дасть можливість забезпечити своєчасне їх 

оновлення і вирішити проблему підвищення ефективності використання. 
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Оскільки кредитні спілки є учасниками фінансового ринку їх діяльність 

підлягає контролю з боку держави, членів спілок та інших суб’єктів контролю. 

Ефективно побудована система контролю у даних установах дозволить 

уникнути порушень законодавства, зменшить ризик шахрайства, підвищить 

довіру населення до кредитних спілок. 

Дослідження основ контролю діяльності кредитних спілок починається з 

визначення ключових елементів системи контролю даних установ. Так, 

проведений аналіз літературних джерел [1, 2, 4] дозволив виділити суб’єктів, 

встановити об’єкти, а також окреслити коло завдань системи контролю в 

кредитних спілках (табл. 1).  

Таблиця 1 

Складові системи контролю у кредитних спілках 
Елемент Зміст 

Суб’єкти 
органи державної влади, незалежні аудитори та аудиторські компанії, 

громадські контролери, служби внутрішнього контролю 

Об’єкт фінансові ресурси кредитних спілок 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
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продовження табл. 1 

Елемент Зміст 

Підконтрольні 

суб’єкти 
небанківські фінансові установи — кредитні спілки 

Предмет фінансові показники господарської діяльності кредитних спілок 

Завдання 

- спостереження за функціонуванням; 
- отримання об’єктивної інформації про законність діяльності; 
- застосування заходів щодо попередження та усунення порушень 
законодавства; 

- виявлення причини та умов, що сприяли порушенню правових норм; 
- застосування заходів відповідальності до винних у порушенні 

 

Всі складові системи контролю у кредитних спілках, взаємодіючи між 

собою, роблять його ефективним інструментом нагляду та управління даними 

установами. В свою чергу, зазначених суб’єктів контролю можна поділити в 

залежності від видів контролю на суб’єктів, що здійснюють зовнішній контроль 

та суб’єктів, що здійснюють внутрішній контроль за діяльністю кредитних 

спілок: 

1. Зовнішній контроль: 

- державний контроль: Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України; Національна комісія, що здійснює регулювання у 

сфері фінансових послуг України; Державна комісія з фінансового 

моніторингу; Державна фіскальна служба України; Пенсійний фонд України; 

органи прокуратури; 

- аудиторські фірми та незалежні аудитори; 

- громадський контроль: Національна асоціація кредитних спілок 

України; Всеукраїнська асоціація кредитних спілок; засоби масової інформації; 

громадські організації. 

2. Внутрішній контроль: ревізійна комісія; кредитний комітет; служба 

внутрішнього фінансового контролю. 

Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг 

Нацкомфінпослуг здійснює шляхом проведення перевірок фінансових установ, 

а також шляхом використання інструментарію пруденційного нагляду. 

Аудиторські фірми та незалежні аудитори виступають ще одними 

зовнішніми суб’єктами контролю. Кредитні спілки зобов’язані щорічно 

оприлюднювати свою фінансову звітність та звітні дані, підтверджені 

аудиторським висновком. Це дозволяє підвищувати рівень довіри та зробити їх 

звітність прозорою та відкритою. 

Аналіз економічної літератури не дозволяє зробити однозначний 

висновок про основні етапи технології аудиту. Так, ряд авторів [2, 3, 4] 

виділяють наступні етапи аудиту: 

- початкова стадія аудиторської перевірки, яка передбачає планування 

перевірки, аналітичний огляд звітності, попередню оцінку суттєвості та 

аудиторського ризику; 
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- оцінка системи внутрішнього контролю, яка включає оцінку ризику 

неефективності системи контролю, документування даних про дану систему, 

визначення аудиторських процедур перевірки системи контролю; 

- проведення вибіркового аудиту, який полягає в тестуванні системи 

внутрішнього контролю з перевіркою по якісним ознакам, аудиторську 

перевірку оборотів і сальдо по рахункам з вибіркою по кількісним ознакам; 

- завершення аудиторської перевірки. На даному етапі здійснюється 

формування аудиторського висновку та представлення його клієнту. 

Біляченко О. Л. зазначає, що аудиторська перевірка є логічною 

послідовністю дій аудитора з метою отримання достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів щодо достовірності фінансової звітності, відбувається за 

чотирма етапами: організаційний (договірний), підготовчий (ознайомчий), 

методичний (дослідницький) та завершальний (узагальнюючий) [1]. 

Організаційний етап аудиту фінансової звітності кредитної спілки 

загалом не відрізняється від аудиту в інших суб’єктах господарювання. Проте 

статус кредитних спілок як небанківських фінансових установ та здійснення 

більшого державного нагляду за їх діяльністю боку державного регулятора 

ринку цінних паперів обумовлює наявність більшої інформаційної бази для 

попередньої оцінки аудитором питання чесності клієнта та загроз незалежності 

аудитора, що виконується при ухваленні рішення про можливість прийняття 

клієнта. На цьому етапі відбувається також досягнення домовленості щодо 

умов завдання з аудиту, відповідно до вимог МСА 210 «Узгодження умов 

завдань з аудиту» [5]. 

При здійсненні підготовчого етап аудиту кредитної спілки необхідно 

враховувати, насамперед, галузеві особливості діяльності даного суб’єкта 

господарювання. Якщо ж для аудитора перевірка даної кредитної спілки є 

першою, то в цьому разі слід керуватися нормами МСА 510 «Перші завдання з 

аудиту – залишки на початок періоду» [5]. 

На методичному етапі відбувається виконання аудиторських процедур у 

відповідь на оцінені ризики. Формування методичного інструментарію 

перевірки зумовлюється специфікою досліджуваного об’єкту або класу 

операцій. Для ефективного проведення аудиту доходів, витрат та фінансових 

результатів кредитних спілок необхідно визначити перелік типових порушень 

та визначити аудиторські докази, необхідні для виявлення цих порушень, а 

також визначити методичні прийоми господарського контролю. 

На завершальному етапі аудитор складає аудиторських звіт (висновок), 

керуючись нормами МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності». У випадку, коли аудитор приходить до висновку щодо 

необхідності модифікації думки стосовно фінансової звітності, 

використовується МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». 
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В умовах невизначеності функціонування підприємств посилюється роль  

внутрішнього контролю як інструменту виявлення резервів підвищення 

ефективності їх діяльності. Традиційна система бухгалтерського обліку не 

задовольняє в повному обсязі потреби об’єктно-орієнтованого управління. 

Зміна парадигми управління диктує нові вимоги до контрольної інформації, 

необхідної для прийняття управлінських рішень. Одним з них є система 

об’єктно-орієнтованого внутрішнього контролю витрат за видами діяльності 

господарюючого суб’єкта.  

Внутрішній контроль слід розглядати як об’єктно-корегуючу функцію 

управління підприємством орієнтовану на: спостереження виробничих 

процесів, розрахунки фактичних витрат у процесах, стадіях виробництва і 

реалізації та порівняння їх зі стандартними; ідентифікацію і оцінку відхилень 

фактичних показників від контрольних з метою формування контрольної 

інформації для прийняття рішень по регулюванню діяльності підприємства. 

Внутрішній контроль витрат за видами діяльності (АВС-метод) є системою, 

призначеною для визначення вартості продукції, робіт і послуг на основі 

систематизації витрат за функціями і ресурсами, що  використовуються у 

виробництві, збуті, постачанні, маркетингу, технічному забезпеченні і (за 

необхідності) обслуговуванні споживачів. В основі цього методу — поняття 

виду діяльності (activity) і орієнтація на формування інформації для управління 

видами діяльності господарюючого суб’єкта. 

http://cuedu.org.ua/library/
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Головна мета внутрішнього контролю витрат за видами діяльності 

полягає в розробці варіантів організації цієї системи контролю витрат на основі 

інтеграції з аналітичною моделлю (Analytic Hierarchy Process), функціонально-

вартісного аналізу для вирішення завдань, пов’язаних з оцінкою доцільності 

ланцюжка цінностей та  процесно-орієнтованого бюджетування, а також зі 

збалансованою системою показників.  

Це визначення відображає всі характерні ознаки внутрішнього контролю 

витрат за видами діяльності та відрізняє, підкреслює його різницю від обліку 

виробничих витрат. Основними напрямками внутрішнього контролю витрат за 

видами діяльності є : ідентифікація видів діяльності та бізнес-процесів, за 

якими будуть бюджетуватися витрати; визначення видів діяльності відповідно 

до ланцюжка цінностей; обґрунтування потреби в ресурсах і витратах; вибір 

драйверів, що впливають на ефективність кожного об’єкту (процесу) та виду 

діяльності;формування вимог щодо первинних документів та їх оформлення 

відповідно до АВС-методу; збір інформації в розрізі виділених процесів, стадій, 

видів діяльності та їх узагальнення; розрахунок ставок драйверів в розрізі 
процесів і розподіл їх за місцями формування і видами діяльності на об’єкти 

калькулювання собівартості продукції; функціонально-вартісний аналіз витрат 

за видами діяльності, розподілу витрат за функціями з метою подальшої 

оптимізації витрат. 

Ефективність внутрішнього контролю забезпечується дотриманням 

фундаментальних принципів контролю та уточнених принципів, а саме:  

цілеорієнтованості — конкретизації об’єктів контролю для досягнення 

поставленої мети; інтегрованості — формуванні  та модифікації контрольної 

інформації для прийняття управлінських рішень; оптимальності — 

проявляється на етапі здійснення функціонально-вартісного аналізу витрат з 

метою їх розподілу за функціями; бюджетування — результати контролю є 

основою для планування, розробки бюджетів за центрами відповідальності і 

видами діяльності господарюючого суб’єкта, моніторинг відхиляння від 

нормативів та узагальнення інформації для корегування управлінських рішень. 

Удосконалення класифікації витрат за видами діяльності є пріоритетним 

завданням внутрішнього контролю. На основі результатів дослідження 

вдосконалено класифікацію витрат залежно від мети та напряму внутрішнього 

контролю  за такими ознаками: за рівнями управління (центри відповідальності, 

види діяльності, центрами витрат, фактори витрат), оптимальності, 

ефективності та створення доданої вартості, способами контрольованості та 

узагальнення витрат. Критерієм класифікації є ступінь участі виду діяльності у 

створенні корисної вартості з точки зору споживача. Об’єктно-орієнтований 

контроль, що ґрунтується на використанні класифікації витрат видів діяльності 

за ознакою ефективності, дає можливість своєчасно виявляти та мінімізувати 

непродуктивні витрати (1, с. 289). Така класифікація є основою організації  

внутрішнього контролю, вибору його елементів та структури. Це означає, що 

об’єкти, напрями та методи внутрішнього контролю на кожному підприємстві є 

індивідуальними і змінюються відповідно до потреб управління. 
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Використання функціонального методу (АВС) сприяє зниженню 

споживання ресурсів шляхом посилення контролю за «прихованою» 

діяльністю, яка викликає виникнення непрямих витрат (1, с. 295). Цей метод 

передбачає, що продукція – не причина виникнення витрат, а причина операцій 

(робіт), в результаті яких і виникають витрати. Відмінною особливістю методу 

АВС є розгляд окремих видів діяльності, собівартість яких використовується як 

основа для віднесення витрат на інші об’єкти. Принципова відмінність 

традиційної системи контролю від контролю витрат за видами діяльності 

полягає у підході до розподілу непрямих витрат. Розрахунки за АВС-методом 

дають більш точну характеристику прибутковості окремих видів продукції, 

оскільки постійні витрати розглядаються як довгострокові змінні. Звідси, 

головним принципом виділення витрат за видами діяльності є забезпечення 

достовірності розподілу непрямих витрат. 

Достовірність контрольної інформації залежить від бази розподілу 

непрямих витрат. Найбільш придатним є багаторівневий розподіл непрямих 

витрат на підставі внеску в створення доданої вартості за ієрархічними рівнями. 

В межах кожного рівня визначається база і методи розподілу, з урахуванням 

особливостей видів діяльності(продукції), що дозволяє забезпечити 

достовірність розподілу непрямих витрат за рахунок більш точної оцінки 

витрат та врахування ризику окремих видів діяльності, а також можливості 

виявлення втрат економічних вигід. 

Внутрішній контроль відіграє провідну роль у бюджетуванні витрат. 

Результати внутрішнього контролю є основою для розробки бюджетів витрат. 

Бюджетування здійснюється залежно від організаційної структури 

підприємства, масштабу діяльності та видів діяльності. Гнучкість 

бюджетування забезпечується шляхом розробки бюджету та його корегування  

за результатами аналізу ризику втрати економічних вигід в розрізі видів 

діяльності та об’єктів контролю. Організація внутрішнього контролю 

виконання бюджету витрат передбачає: аналіз відхилень фактичних результатів 

від бюджету; узагальнення результатів визначення неефективних сегментів 

діяльності підприємства; корегування бюджетів на основі результатів аналізу 

внеску в додану вартість та ризику втрати економічних вигід за видами 

діяльності; контроль виконання скорегованих бюджетів витрат. Такий підхід 

розширює предметне поле внутрішнього контролю упорядковує способи 

узагальнення та модифікації контрольної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 

Узгодження систем внутрішнього контролю і бюджетування  

забезпечується шляхом використання процесного підходу та спільних методів 

визначення показників бюджетів і оцінки результатів їх виконання.  

Інформація внутрішнього контролю для забезпечення потреб управління 

підприємством повинна поєднувати різні показники, включати процес 

визначення ефективності прийнятих рішень на всіх етапах управління, що 

досягається за допомогою збалансованої системи показників. Збалансована 

система показників є оптимальною системою комплексного оцінювання і 



Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 

 

391 

 

управління витратами підприємства, оскільки дає змогу дослідити як 

фінансову, так і нефінансову складову, інтегрувати оперативний та 

стратегічний рівні управління, пов’язати між собою ключові показники та 

описати всі бізнес-процеси. Використання збалансованої системи показників 

дозволяє чітко вибудувати ієрархію та межі бізнес-процесів, структуру ресурсів 

та нормативи їх потреб, систему збалансованих показників кожного бізнес-

процесу, а також контроль ефективності всіх видів діяльності, які впливають на 

результативність бізнес-процесу  підприємства та виконання його бюджету.  
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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми для дослідження 

насамперед зумовлена тим, що ринок фінансових послуг є одним з механізмів 

забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, саме це дає змогу 

спрямувати інвестиційні потоки у сегменті економіки і тим самим сприяти 

економічному зростанню. 

Метою дослідження є виявлення правових основ ринку фінансових 

послуг в Україні,а також проблеми та перспективи розвитку. 

Значний внесок у розробку питань функціонування ринку фінансових 

послуг та діяльності комерційних банків на цьому зробили економісти 

Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, В. Андрущенко, а також 

найбільш важливими в науковому розумінні були теоретичні розробки 

провідних фахівців у галузі фінансового права, зокрема В. Б. Авєр’янова, 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. А. Бекерської та ін. 

Відсутність цілісного бачення концептуальної моделі всього фінансового 

сектору України на довготермінову перспективу призводить до 

нескоординованого розвитку фінансових установ і ринків із існуючими 

потребами у відповідних фінансових послугах з боку реального сектору 

економіки та населення України. Подальший розвиток країни є не можливим 

без розвинутого, стабільного, надійного та ефективного фінансового ринку 

нашої держави.  

Таким чином, однією з найважливіших цілей нинішнього етапу розвитку 

економіки країни є втілення обґрунтованих та системних реформ у 

фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансування 

економічного зростання.  

Це, в свою чергу, потребує розробки та послідовного впровадження 

довготермінової комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, 
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враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети України в 

умовах глобалізації світових фінансових ринків. 

Варто зазначити ,що визначено певне коло учасників фінансового ринку 

України, на регулювання діяльності яких спрямовується робота державних 

контролюючих органів, а саме:  

1) страхові компанії та страхові брокери;  

2) установи накопичувального пенсійного забезпечення;  

3) кредитні спілки;  

4) лізингові та факторингові компанії;  

5) кредитно-гарантійні установи; 

 6) ломбарди; 

 7) інші учасники ринку фінансових послуг. 

Становлення й розвиток ринку фінансових послуг є однією з передумов 

ефективного функціонування всіх сфер і ланок економіки країни. Сьогодні на 

ньому склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на 

якість і специфіку послуг фінансових установ. До них, зокрема, можна віднести 

домінування банківського сектора над усіма іншими на фінансовому ринку. 

Крім того, спостерігається тенденція до універсалізації фінансових установ, що 

збільшує конкуренцію й вимагає шукати нові напрями розвитку власного 

бізнесу. Особливо актуальною стає взаємодія фінансових установ, зокрема 

банків та страхових компаній як найактивніших учасників фінансового ринку, 

здатних реально впливати на нього. 

У 2014 році перед фінансовою системою постали нові виклики. 

Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході країни 

негативно вплинули на розвиток економіки, знизили довіру та розбалансували 

фінансові ринки на початку 2015 року. Економічна активність скоротилася. Як 

наслідок знецінення національної грошової одиниці та зростання 

адміністративних цін, інфляція споживчих цін у 2015 році прискорилася [1]. На 

сьогодні для економіки країни характерні високий рівень доларизації, 

готівкових розрахунків та процентних ставок. 

Також проблема українського ринку фінансових послуг полягає у 

відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного 

попиту з боку реального сектора економіки. Відповідно, вирішення цієї 

проблеми передбачає створення умов, які б давали змогу додатково залучити 

внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та «тіньовий 

капітал» до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для 

іноземних інвесторів [3]. 

Ринок фінансових послуг залишається дуже фрагментарним з низькою 

капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права 

власності та низький рівень корпоративного управління. Крім того, подальший 

розвиток фінансового ринку стримують: 

 недосконалість ефективного механізму захисту прав споживачів та 

кредиторів; 

 низький рівень розвитку інституційних інвесторів; 
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 обмеженість фінансових інструментів; 

 складність процедур реструктуризації; 

 недовіра та необізнаність роздрібного інвестора; 

 відсутність належних пруденційних вимог та регулювання ринку 

небанківських фінансових послуг; 

 недосконалість податкового законодавства; 

 обмеження валютного законодавства [4]. 

Для того, щоб досягти активного зростання в середньостроковому 

періоді, країні необхідно рішучо просуватися шляхом зміцнення 

макроекономічної та фінансової стабільності, а також запровадження 

широкомасштабних та амбіційних структурних реформ, які б забезпечили 

поліпшення бізнес-клімату, залучення більшого притоку інвестицій та 

підвищили конкурентоспроможність України. Здійснення ефективної 

монетарної та фінансової політики допоможе «заякорити» інфляційні 

очікування, а впровадження глибоких і комплексних фінансових та 

економічних реформ вирішити вкорінені проблеми, що занадто довго 

обтяжують перспективи розвитку країни.[1] Державна фінансова політика 

повинна бути спрямована на вдосконалення ринкового ціноутворення і на 

найбільш важливі для української економіки базові товари, забезпечення 

ефективності ринкової інфраструктури. У тому числі слід серйозну увагу 

приділити сегменту похідних фінансових інструментів фінансового ринку, 

підвищенню ефективності облікової системи, протидії спекулятивній практиці 

біржової торгівлі. Слід формувати державну фінансову політику з конкретною 

метою підвищення емісійної активності корпоративного сектора економіки, 

насамперед ринку акцій, що створить передумови капіталізації вітчизняного 

виробничого сектора [2]. 

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що можливості 

надання фінансових послуг  в Україні використовуються не в повній мірі. 

Система державного регулювання, нагляду та правозастосування на 

фінансовому ринку, яка склалася, відстає від сучасних тенденцій і вимог його 

розвитку, недостатньо враховує міжнародний досвід та наявний потенціал 

вітчизняного бізнесу і є одним із головних чинників, що стримує подальшу 

розбудову фінансової системи країни. 

Також, існуючі труднощі у виявленні правопорушень, які вчиняються на 

фінансовому ринку пов’язані з тим, що шахрайські операції вчинюються 

фактично під оболонкою різноманітних цивільно-правових угод і здійсненні 

зовні, як законні господарсько-фінансові операції. Правоохоронцям не вистачає 

знань з сутності цих операцій і механізму злочинної діяльності у цій сфері. У 

багатьох випадках злочини маскуються під невиконання цивільно-правових 

зобов’язань з використанням прогалин законодавства, що складає серйозну 

правову проблему в країнах пострадянського простору. 
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Постановка проблеми. Одним з актуальних питань сьогодення є 

стабільність банківської системи України, що залежить від діяльності 

національної економіки та вважається головною у забезпеченні фінансової 

стійкості та безпеки держави. Існують різноманітні чинники, які впливають на 

функціонування сталої банківської системи, а саме: економічні, правові, 

фінансові, організаційні, соціальні та ін. Саме тому потрібно приділити увагу 

створенню ефективної структури управління суб’єктами банківської системи та 

правил, які будуть контролювати ринок банківських послуг та регулюватимуть 

банківську діяльність. 

Також, водночас із розробленням порядку набуття статусу банку та 

банківської діяльності потребує спеціальної регламентації порядку виведення 

суб’єктів банківської діяльності з ринку. Останній повинен забезпечити 

стабільність фінансових ринків і пріоритетність захисту клієнтів банку. Однієї з 

форм виведення неплатоспроможних банків із ринку, передбачених в 

законодавстві України, є ліквідації неплатоспроможного банку [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми вважаємо, що на 

сьогоднішній день питання правового регулювання відносин 

неплатоспроможності банків і виведення неплатоспроможного банку з ринку 

залишаються поза увагою. Але все ж деякими аспектами цієї теми займалися: 

Ю.І. Шаповал, Б.М. Поляков, В. Д. Чернадчук у статті «Визначення поняття 

правових способів та правових засобів виведення неплатоспроможного банку з 

ринку в Україні», Ю. Г. Собчук у праці «Організаційно-правові засади 

регулювання відносин неплатоспроможності банків в Україні». 
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Метою статті є виявлення проблем визначення правового регулювання 

виведення неплатоспроможного банку з ринку. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» ліквідація банку — процедура 

припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства [2]. Після 

прийняття цього закону  відбулися зміни в банківському законодавстві. Якщо 

раніше метою правового регулювання було відновлення платоспроможності 

банку та його збереження як суб’єкта ринку банківських послуг, то на 

сьогоднішній день — це виведення неплатоспроможного банку з ринку 

ліквідаційними способами . 

Способи ліквідації неплатоспроможного банку з ринку визначені у ч. 2 ст. 

39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та у 

Положенні про виведення неплатоспроможного банку з ринку, а саме: 

1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами 

фізичних осіб у порядку, встановленому цим Законом; 

2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини 

його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку; 

3) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного 

банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії 

неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією; 

4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому 

активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією 

неплатоспроможного банку; 

5) продаж неплатоспроможного банку інвестору [3]. 

Перші чотири способи вважають ліквідаційними для виведення 

неплатоспроможного банку з ринку, хоча по праву ліквідаційним є перший. 

Інші ж прогнозують виділення та передачу частини активів 

неплатоспроможного банку іншому, після чого відбувається ліквідація. Тільки 

у п’ятому способі визначений продаж перехідного банку інвестору, тому його 

можна охарактеризувати як санаційний спосіб виведення неплатоспроможного 

банку з ринку. 

Що ж стосується поняття «засоби», то їх визнають предмети, способи, дії, 

поведінка, за допомогою яких досягається певна мета. Залежно від сфери їх дії, 

а саме виведення неплатоспроможного банку з ринку можна виділити такі їх 

види: 

1. Загально-регулятивні правові засоби, які є функціональним елементом 

механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності банків. 

2. Правові засоби правових режимів. Такі засоби покликані забезпечити 

встановлений порядок правового регулювання, і спрямовані на реалізацію 

спеціальних завдань у процесі такого регулювання. 

3. Техніко-юридичні засоби регламентації, якими є норми 

бухгалтерського обліку. 

4. Операційно-технічні засоби, до яких належать форми документів, що 

використовуються в процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку [4]. 
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Отже, правові засоби виведення неплатоспроможного банку з ринку — це 

визначені способи  забезпечення публічних інтересів банків, що відображають 

інформаційні якості й права неплатоспроможності банків, а також призводять 

до правових наслідків. Діяльність таких засобів та їх застосування забезпечує 

здійснення суб’єктивних банківських прав та обов’язків, метою яких є 

досягнення результату, а саме виведення неплатоспроможного банку з ринку.  

Правовими способами виведення неплатоспроможного банку з ринку 

можна вважати закріплену правовими нормами сукупність прийомів, дій, 

процедур та стадій виведення неплатоспроможного банку з ринку, що 

встановлені для регулювання відносин неплатоспроможності банків. 
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Прoцес фoрмувaння ринкoвих віднoсин спoстерігaється в Укрaїні зa рoки 

її незaлежнoсті. Дaний прoцес супрoвoджується негaтивними явищaми, які 

викликaні недoскoнaлістю ринкoвих мехaнізмів, щo з’являються. Хaрaктерними 

oзнaкaми фінaнсoвoї кризи підприємствa є скoрoчення пoпиту нa йoгo 

прoдукцію, і, як нaслідoк, зниження oбсягів вирoбництвa; зрoстaння 

зaбoргoвaнoсті пoстaчaльникaм, бaнкaм; зaтримки з виплaтoю зaрoбітнoї плaти 

прaцівникaм. Нa сьoгoднішній день кількість тaких підприємств в екoнoміці 

Укрaїни неухильнo зрoстaє. Причoму тенденції бaнкрутствa пoширюються не 

лише нa oкремих суб’єктів гoспoдaрювaння, a й нa цілі гaлузі екoнoміки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1581-12
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Aктуaльність цієї прoблемaтики підсилюється прийняттям Кодексу України з 

процедур банкрутства, щo регулює питaння фінaнсoвoї сaнaції тa бaнкрутствa 

підприємств. 

Прoблему бaнкрутствa підприємств неoднoрaзoвo дoсліджувaли у свoїх 

прaцях тaкі вчені, як С. Г. Бєляєв, В. І. Кoшкін, A. П. Грaдoв, Б. І. Кузін, 

Г. П. Івaнoв, В. A. Кaшин, Г. Тaль, O. В. Рaєвнєвa, В. М. Aндрєєвa, 

М. М. Берест.  

Метою наукової статті є аналіз правового регулювання банкрутства та 

причини його виникнення. 

Відпoвіднo дo Кодексу Укрaїни з процедур банкрутства, бaнкрутствo — 

це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і 

погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги 

кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури [1]. При 

цьoму бoржникoм ввaжaється тaкий суб’єкт підприємницькoї діяльнoсті, який 

не спрoмoжний викoнaти свoї грoшoві зoбoв’язaння після нaстaння 

встaнoвленoгo стрoку їх викoнaння. 

Дo oснoвних причин бaнкрутствa мoжнa віднести: серйoзне пoрушення 

фінaнсoвoї стійкoсті підприємствa, щo перешкoджaє нoрмaльнoму здійсненню 

йoгo гoспoдaрськoї діяльнoсті; істoтнa незбaлaнсoвaність у рaмкaх щoдo 

тривaлoгo періoду чaсу oбсягів йoгo грoшoвих пoтoків; тривaлa 

неплaтoспрoмoжність підприємствa, викликaнa низькoю ліквідністю йoгo 

aктивів; відсутність підтримки з бoку держaви неплaтoспрoмoжних 

підприємств привaтнoї фoрми влaснoсті; недoстaтність кoштів і квaліфікoвaних 

фaхівців для фoрмувaння відoкремлених aнтикризoвих підрoзділів нa 

підприємстві [3, с. 65]. 

А щодо економічних ознак дій з доведення до банкрутства можуть 

вважатися такі, що призвели боржника до погіршення його фінансового стану, 

до них належить: 

1) підписання завідомо невигідних для підприємства договорів; 

2) необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої передачі третім 

особам майна; 

3) прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають 

на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що 

призводить до фінансових збитків та втрат; 

4) заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого 

неможлива ефективна робота підприємства [2]. 

Нa свoєму шляху дo пoвнoї неплaтoспрoмoжнoсті підприємствo 

прoхoдить тaкі стaдії пoгіршення екoнoмічнoгo стaну:  

1. Прихoвaне бaнкрутствo хaрaктеризується зoвнішньoю непoмітністю 

пoгіршення екoнoмічнoгo стaну. Oбсяг прoдaж не зменшується, прaцівників не 

звільняють, aвтoритет підприємствa нaчебтo зберігaється. Пoгіршення стaну 

підприємствa усвідoмлює лише невеликa групa фaхівців.  
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2. Фінaнсoвa нестійкість відрізняється пoрушенням грoшoвих пoтoків, 

нестaчею oбoрoтних кoштів.  

3. Явне бaнкрутствo хaрaктеризується неспрoмoжністю підприємствa 

сплaчувaти свoї бoрги. Тут виникaє невідпoвідність грoшoвих пoтoків, a тaкoж 

зoвнішні кoнфлікти з пaртнерaми.  

Крім явнoгo бaнкрутствa рoзрізняють тaкі види бaнкрутствa, як умисне 

тa фіктивне бaнкрутствo. Умисне бaнкрутствo прoявляється в тoму, щo 

керівник підприємствa aбo влaсник в oсoбистих інтересaх aбo інтересaх будь-

якoї іншoї oсoби рoбить підприємствo неплaтoспрoмoжним. Фіктивне 

бaнкрутствo — це свідoмo непрaвдиве oгoлoшення підприємствa 

неплaтoспрoмoжним для oдержaння від кредитoрів відстрoчки плaтежів aбo 

списaння чaстини бoргів. 

Підстaвoю для пoрушення спрaви прo бaнкрутствo є пoдaчa зaяви в 

aрбітрaжний суд підприємствoм-бoржникoм, будь-яким кредитoрoм, 

прoкурoрoм, oргaнoм держaвнoї пoдaткoвoї служби, кoнтрoльнo-ревізійнoю 

службoю. Суд мoже признaчити три типи прoцедур: реoргaнізaційні (сaнaційні), 

ліквідaційні і мирoву угoду між бoржникoм і кредитoрoм. Aрбітрaжний суд 

визнaє бoржникa бaнкрутoм при відсутнoсті прoпoзицій прo сaнaцію. У 

випaдку признaння підприємствa бaнкрутoм суд признaчaє ліквідaційну 

кoмісію. Зaкoн «Прo бaнкрутствo» не пoширюється нa юридичних oсіб, які не 

зaймaються згіднo стaтутaми системaтичнoю підприємницькoю діяльністю. 

Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про банкрутство» існують такі нaслідки 

визнaння підприємствa бaнкрутoм: зупинення підприємницької діяльністі 

бoржникa; ліквідaційна кoмісія отримує прaвa рoзпoрядження мaйнoм бaнкрутa 

тa йoгo мaйнoвими прaвaми і oбoв’язками; зупинення нaрaхувaння пені і 

прoцентів нa всі види зaбoргoвaнoсті; мoже бути признaнo недійсними угoди пo 

прoдaжу мaйнa зa три місяці дo мoменту пoдaчі зaяви прo визнaння бaнкрутoм і 

дo рoку, дo пoрушення спрaви прo прoдaж мaйнa aбo прийняття бoргoвих 

зoбoв’язaнь, які привели підприємствa дo кризoвoгo стaну. Кoшти, виручені 

ліквідaційнoю кoмісією від прoдaжу мaйнa бaнкрутa, спрямoвуються нa 

зaдoвoлення претензій кредитoрів. 

Слід зaзнaчити, щo є певні нaпрями дій які сприяють підвищення 

ефективнoсті діяльнoсті суб’єктів гoспoдaрювaння і зaпoбігaнню бaнкрутствa 

підприємствa: технoлoгічні нoвoвведення — сучaсні фoрми aвтoмaтизaції тa 

інфoрмaційних технoлoгій спрaвляють знaчний вплив нa рівень і динaміку 

ефективнoсті вирoбництвa прoдукції; рівень ефективнoсті викoристaння 

устaткувaння — устaткувaнню нaлежить прoвідне місце в прoгрaмі підвищення 

ефективнoсті передoвсім вирoбничoї діяльнoсті суб’єктів гoспoдaрювaння; 

кoнкурентoспрoмoжність прoдукції — якість прoдукції  і зoвнішній вигляд 

тaкoж є вaжливими чинникaми ефективнoсті діяльнoсті суб’єктів 

гoспoдaрювaння; oргaнізaція і системa — єдність трудoвoгo кoлективу, 

рaціoнaльне делегувaння відпoвідaльнoсті, нaлежні нoрми керувaння 

хaрaктеризують ефективність діяльнoсті підприємствa; стиль упрaвління, щo 
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пoєднує прoфесійну кoмпетентність, ділoвитість і висoку етику взaємoвіднoсин 

між людьми [4]. 

Oтже, як бaчимo, бaнкрутствo — це oдин з ключoвих елементів ринкoвoї 

екoнoміки і інститут рoзвиненoї системи грoмaдянськoгo тa тoргoвельнoгo 

прaвa, це мехaнізм, який дaє мoжливість уникнути кaтaстрoфи тa вигіднo 

рoзпoрядитися зaсoбaми. 
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Нестабільна економіка нашої держави, потреба у вдосконаленні 

законодавства, стало наслідком недосконалості державної системи пенсійного 

забезпечення. Останні зміни в ньому, що поставили величезну кількість людей 

в скрутне становище, й відсутність можливості передбачити подальший 

розвиток державної пенсійної системи створюють потребу в  розвитку системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Але як працює недержавне пенсійне 

забезпечення в Україні й чому потрібно боротися з необізнаністю, щодо нього. 

Метою наукової статті є розкриття засад існування в україні 

недержавного пенсійного забезпечення, дослідження особливостей діяльності 

недержавних пенсійних фондів та перспективи розвитку даних фондів в 

національних умовах 

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні може здійснюватися трьома 

організаціями:  

1. Недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пенсійного 

контракту з вкладником. 

2. Страховими організаціями шляхом страхування довічної пенсії, 

ризику настання інвалідності або смерті. 
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3. Банками шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків. 

Але насамперед виникає питання: «Як працюють недержавні пенсійні 

фонди?» Діяльність недержавних пенсійних фондів (далі НПФ) 

регламентується Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 р. Але незважаючи на те, що Закон діє вже шіснадцять років цей вид 

недержавного пенсійного забезпечення протягом десяти років після прийняття 

так і не став популярним серед українців, які віддають перевагу більш надійним 

і зрозумілим способам накопичення пенсії, як-то банківський депозит. У той же 

час, в основному, необізнаність є причиною недовіри до НПФ. 

НПФ бувають трьох видів: відкриті, корпоративні та професійні. 

Учасниками відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які фізичні особи, 

незалежно від місця і характеру їх роботи. Корпоративний пенсійний фонд 

створюється однією або декількома юридичними особами-роботодавцями, в 

подальшому до нього можуть приєднуватися інші роботодавці-платники. Право 

участі в такому фонді належить усім співробітникам юридичної особи-

засновника або платника, крім тих, які самі відмовилися від такої участі, 

працюють сезонно або прийняті на випробувальний термін. Професійний 

пенсійний фонд засновується організаціями роботодавців, їх об’єднаннями, 

об’єднаннями громадян, професійні спілками, їх об’єднаннями або фізичними 

особами, пов’язаними за родом їхньої професійної діяльності. Учасниками 

такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх 

професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні 

особи, які є працівниками організацій роботодавців, їх об’єднань, членами або 

працівниками професійних спілок, їх об’єднань, які створили такий фонд. 

Відповідно до ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1] 

недержавні пенсійні фонди здійснюють два види виплат: пенсія на визначений 

строк та одноразова пенсійна виплата. Розміри пенсійних виплат визначаються 

виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули 

розрахунку величини пенсії на визначений строк відповідно до методики, 

затвердженої Національною комісією. 

Виплати здійснюються у разі: 

 досягнення учасником фонду пенсійного віку; 

 визнання учасника фонду інвалідом; 

 медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, 

інсульт тощо) учасника фонду; 

 виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 

 смерті учасника фонду. 

Пенсійний вік визначається або за заявою учасника фонду, або умовами 

контракту. Якщо пенсійний вік визначається за заявою учасника фонду, він не 

може бути нижче пенсійного віку, встановленого законодавством для 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, більш ніж на 

10 років. 

Одноразова виплата здійснюється в разі: 
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 медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, 

інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду; 

 коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання 

пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми 

пенсійних накопичень, встановленого Національною комісією; 

 виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 

 успадкування пенсійних виплат. 

Варто зазначити, що досить позитивними в даній сфері є передбачення 

аспектів довічної пенсії, розділу та успадкування пенсійних активів, а також  

гарантії держави, які протягом останніх років збільшили довіру до НПФ та 

сприяли зростанню кількості осіб які звернулись до НПФ, до них як зазначено в 

ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1]. 

Недержавне пенсійне забезпечення є для фондів виключним видом 

діяльності. З метою захисту майнових інтересів учасників і запобігання 

банкрутства НПФ активи самого фонду та його учасників розмежовуються і 

враховуються окремо. У разі ліквідації НПФ кошти учасника з його рахунку 

переводяться на рахунок в іншому фонді, банку або страховій організації за 

його заявою. Розмір пенсійних виплат залежить від сум пенсійних коштів, 

облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Розміри 

тарифів на послуги, які надаються НПФ регулюється державою. Не рідше, ніж 

раз на рік проводиться аудиторська перевірка діяльності НПФ, результати якої 

підлягають оприлюдненню. НПФ не може бути припинений шляхом поділу або 

перетворення, не може бути проголошений банкрутом та ліквідований згідно 

законодавства про банкрутство. Інвестиційна декларація НПФ підлягає 

обов’язковій реєстрації в Національній комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг. Існують законодавчі обмеження щодо складу та цілей 

використання пенсійних активів. Пенсійні активи не можуть бути предметом 

застави, на них не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями 

засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, які здійснюють 

управління активами пенсійного фонду, адміністратора, зберігача такого фонду 

та страхової організації. Вимоги до складу інформації про фонд, яка підлягає 

оприлюдненню та її періодичності встановлюється Національною комісією. 

Відповідно до звіту Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг [2] станом на 31.03.2019 

адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 70,4 тис. шт. 

пенсійних контрактів, що більше на 15,4 % (9,4 тис. шт.) порівняно зі станом на 

31.03.2018. Тобто із вдосконаленням нормативно правової бази, та 

популяризацією НПФ довіра до останніх росте з кожним роком, що збільшує 

кількість звернень та все більше сприяє розвитку недержавного пенсійного 

забезпечення. 

Отже, систему недержавного пенсійного забезпечення потрібно 

розвивати й популяризувати в Україні, для зменшення навантаження на 

державну систему та збільшення рівню матеріального забезпечення осіб, які 

вийшли на пенсію. На нашу думку, ЗУ «Про недержавне пенсійне 
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забезпечення» достатньо захищає осіб вкладників, а тенденції розвитку нашої 

країни у сфері контролю та нагляду дають велику надію на успішний розвиток 

системи, та гарантування безпеки внесків. 
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Людський ресурс є визначальним чинником конкурентоспроможності 

сучасного підприємства.  Одним з важливих функцій системи управління 

персоналом — створити комфортні умови праці працівника, що дозволили б 

йому максимально повно реалізувати свій професійний потенціал. У зв’язку з 

цим особливого значення набувають процеси адаптації нового персоналу 

організації. Управління адаптацією, на жаль, відбувається не в усіх вітчизняних 

організаціях, що зумовлює високу плинність серед новоприйнятих працівників, 

подовжує час їх пристосування, неналежне виконання своїх функціональних 

обов’язків. Початок роботи в новій  компанії — складний період майже для 

кожного працівника (особливо якщо мова йде про первинну адаптацію. Нове 

середовище, нові люди, нові обов'язки можуть викликати стрес, почуття 

невпевненості і навіть депресію. Усе це негативно позначається на результатах 

його роботи, а відтак і на результатах його колег. Для того щоб працівник 

повноцінно розпочав нову роботу в новому колективі, необхідно допомогти 

йому адаптуватися.  

Адаптація персоналу — це процес пристосування людини до нового 

середовища, що ґрунтується на поступовому включенні працівника до процесу 

виробництва у нових умовах [1, 93]. В організації з кількістю співробітників 

менше п'ятдесяти або шістдесяти, коли приймається на роботу одна людина за 

місяць, є більше можливостей приділити їй увагу з боку керівництва, колег та 

менеджеру з управління персоналом. Тоді, як правило, адаптація зводиться до 

представлення нового співробітника керівникові та колегам. Пристосування 

працівника до нового трудового середовища здійснюється спонтанно і 

безсистемно. Однак там, де є більша кількість працівників, відсутність 

розробленої і відпрацьованої системи управління адаптацією може стати 

https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_I_kv%202019.pdf
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проблемою. Ось чому багато компаній приділяють адаптації персоналу все 

більше уваги, розробляючи програми адаптації та виділяючи на це значні 

бюджети. 

Як правило, адаптація передбачає ряд стандартних етапів: 

Представлення. При цьому, новачок зустрічається з менеджером з 

управління персоналом, і знайомиться з безпосереднім керівником або 

менеджером, вони представляють його колективу. На цьому етапі зазвичай 

надається доступ до пов'язаних з роботою пристроїв (оргтехніки, обладнання), 

та виділяється робоче місце. 

Цей етап адаптації зазвичай носять неформальний характер. Наступний 

етап, відбувається в більш формальній обстановці. Новий працівник 

знайомиться з організаційними схемами, політикою і процедурами, цілями і 

завданнями компанії, своєю посадовою інструкцією, що необхідно для йог 

більш глибокого розуміння своєї конкретної ролі в компанії та функціональних 

обов’язків. Наступний крок в процесі адаптації полягає в тому, щоб підготувати 

нового працівника до роботи. Іноді це може потребувати  навчання, з метою 

подолання розриву між наявними і необхідними для роботи навичками. Часто 

на період адаптації до новачка прикріпляється наставник, ментор або 

консультант. Це дає Змогу швидше повністю інтегруватись в компанію. 

Адаптація, насамперед, покликана зменшити плинність кадрів серед нових 

працівників, яка, як показують дослідження, є досить високою. Так, згідно 

опитування, проведеного міжнародною консалтинговою компанією Korn Ferry 

в США, рівень плинності кадрів серед тих, хто працює протягом 6 місяців 

становить 10-25% [2]. 

Ефективний процес адаптації  вирішує такі завдання: 

1. По перше,  краще розуміння новим працівником своєї ролі в компанії та 

допомога в її освоєнні дає працівникові почуття впевненості в своїх силах, 

знижує стрес, дозволяє будувати прогнози та ставити конкретні цілі  щодо 

свого розвитку. 

2. По-друге, це побудова довірливих відносин між менеджером з 

персоналу і співробітником. Це необхідно менеджеру, щоб вчасно дізнаватись 

про проблеми працівника, пов’язані з роботою та стосунками в колективі та 

допомагати їх вирішенню, а також щоб розробляти індивідуальну траєкторію 

мотивації та його розвитку.  

3. Швидке сприйняття новим співробітником корпоративної культури 

організації. Часто нові працівники зазнають стресу на новій роботі саме 

внаслідок нерозуміння чи несприйняття корпоративної культури. Дуже 

важливо, щоб співробітник був емоційно пов'язаним з організацією майже у 

момент початку роботи. 

Адаптацію можна також розглядати як важливий елемент процесу 

формування команди. Наставництво, менторство не повинно здійснюватись 

стихійно чи формально. Адаптація новачка може стати саме тією спільною 

справою, що сприятиме формуванню міцного колективу. Отже, процес 

адаптації відіграє важливу роль в житті працівника, а також є важливим 
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фактором реалізації цілей організації з забезпечення високого рівня 

задоволеності працівника, його замученості, а відтак — їх ефективної роботи. 
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