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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: 

ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

 
МАШИННЕ НАВЧАННЯ – ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ЕФЕКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

 

Костянтин Васенко 

Науковий керівник: 

Дідковський Р.М., д.т.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Людина протягом всього свого життя формує власний світогляд і набуває 

досвід, стає тим, ким себе створює у процесі навчання й розвитку.  

Поява, прогресивний розвиток і динамічне поширення комп’ютерної 

техніки, мереж та інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 

зумовили виникнення питання ступеня розумності людини та машини, що стало 

визначальним для формування нової області знань – штучного інтелекту. 

Сьогодні штучний інтелект стає реальністю. І якщо суспільство досягло 

значних успіхів у власному навчанні та інтелектуальному розвитку, то питання 

машинного навчання набувають особливої актуальності і значення. 

Теоретичні засади формування штучного інтелекту як області знань, 

проблемні аспекти його впровадження в ділову практику розглядали в своїх 

наукових працях зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема, В. Бродкевич, 

П. Вінстон, Дж. Говард, О. Зибарева, О. Івахненко, Т. Мітчелл, П. Норвіг, 

О. Піжук, С. Рассел, В. Ремесло, А. Самуель, П. Флах та інші. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей технології машинного 

навчання та узагальненні сучасної практики її поширення та можливостей 

отримання ефектів для економіки та суспільства.  

Поняття штучного інтелекту і перші прикладні розробки на основі нього 

мали місце у 60-х роках минулого століття з появою експертних систем, що 

діяли на основі комплексного набору правил для обгрунтування прийняття 

рішень подібно до людської природи. Такі систем повинні були бути здатними 

виступати в ролі експертів в певній галузі, а їх база знаний формуватися на 

основі знань, отриманих від багатьох реальних експертів в процесі діалогу 

«питання-відповідь». Перші експертні системи були створені у військовій, 

інформаційній, фармацевтичній, хімічної галузях та інших сферах. 

Машинне навчання (Machine Learning, ML), як окрема область штучного 

інтелекту, що займається питаннями навчання обчислювальних  систем, набуває 

вагомості та, з одного боку, стає конкурентом в процесі обробки інформації, а з 

іншого – надійним помічником для вирішення багатьох проблем.  

Першу програму на основі алгоритмів, здатних самонавчатися, розробив 
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А. Самуель в 1952 році, яка була призначена для гри в шашки. А. Самуель дав і 

перше визначення терміну «машинне навчання» – це  процес, коли машина 

(комп’ютер) здатна на  поведінку, яка запрограмована [1, с.210-229]. Натомість 

Т. Мітчелл наголошує, що це наука, яка вивчає комп’ютерні алгоритми, які 

покращуються під час роботи [2, с. 7]. Систематизація поглядів на феномен 

машинного навчання надано в роботі [3, с.39-40]. 

Безпосередньо машинне навчання здійснюється завдяки аналізу й 

опрацювання великих масивів даних, спроможності знаходити закономірності 

та прогнозувати результати. Важливим є здатність до узагальнення досвіду, що 

в подальшому дозволяє системі машинного навчання побудувати модель 

прикладної задачі та виробляти достатньо точні передбачення для її рішення. 

Зараз ведеться розробка самих різних систем машинного навчання, призначених 

для використання в Інтернет Речей (ІоТ), прикладних концепціях «смарт»-

технологій, безпілотних транспортних системах тощо. Надзвичайно стрімко 

розвивається здатність зберігання даних, використовуючи для цього, наприклад,  

хмарні сховища та центри обробки даних. Зокрема, можливості перших  в 

цьому майже безмежні. Але збирання даних в режимі реального часу з 

мільярдів сенсорних датчиків, майже миттєвий їх аналіз та обробка неможливі 

без використання машинного навчання. Про це свідчать активність компанії 

Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft та інших щодо зміни підходів до 

традиційного програмування, залучення талановитих фахівців у сфері штучного 

інтелекту, створення нових продуктів за допомогою машинного навчання [4]. 

Трансформація інженерії програмного забезпечення. До напрямів, де 

зараз здійснюються програмні розробки та розкривається потенціал технології 

машинного навчання, варто віднести: 1) алгоритми для розпізнавання емоцій 

людини по аудіо-та відеозаписам особи; 2) проектування нейромережевих 

систем глибинного навчання для вирішення завдання людинно-машінної 

взаємодії; 3) безперервний моніторинг для аналізу тенденцій розвитку Інтернет, 

планування мережевої інфраструктури, розробка мережевих пристроїв,  

автоматичної класифікації IP-трафіку в комп’ютерній мережі тощо; 4)  

підвищення швидкодії і якості класифікації текстової інформації пошукових 

Інтернет систем та інші. 

При цьому традиційна інженерія програмного забезпечення, завдяки 

застосуванню сучасного апарату методів машинного навчання, доповнюється та 

розширюється. Маючи ревалентний набір даних без будь-яких обмежень за 

обсягом, програміст може використовувати адаптовані ML-алгоритми, що не 

вимагає створення власної моделі, а потребує тільки корегування процесу. Тому 

зараз спостерігаємо формування потреби і попит на нових спеціалістів – Дата-

інженерів (Data Scientist), основними компетенціами яких є збирання 

статистичних даних для створення напівавтоматичної моделі, введення великих 

наборів даних в різні алгоритми машинного навчання, управління  моделлю, яка 

здатна створювати нові рекомендації. 

Очікувані позитивні ефекти для економіки. Активне впровадження 

машинного навчання та здійснення програмними роботами винятково рутинних 

завдань стає далеко не верхньою межею їх потенційних можливостей [5]. 
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Застосування технологій машинного навчання в роботизації бізнес-процесів 

дозволить значно розширити функціональність завдяки накопиченню значних 

обсягів даних, використанню технологій розпізнаваних об’єктів і даних, 

наприклад, рукописного тексту, людських обличь та природної мови. Все це, в 

кінцевому підсумку, дозволить оптимізувати операційні витрати бізнес-

процесів. Будь-який суб’єкт господарювання засобами  машинного навчання 

може вирішити питання щодо підвищення ділової активності та 

конкурентоспроможності завдяки кластерізації, спираючись на прогнозування 

попиту та обсягів продажів товарів і послуг, оптимізації складських запасів, 

завантаження виробничого устаткування, ефективного використання всіх видів 

ресурсів. Для побудови результативної комунікаційної політики відкритого 

спілкування та спостереження поведінкових проявів споживачів позитивні 

ефекти створюють автоматизація телефонних операторів і роботи операторів в 

онлайн-чатах, віртуальні помічники (чат-боти) тощо. Поширення цифрових 

технологій вплинуло на зростання кіберзагроз та проявів недобросовісної 

поведінки. Тому алгоритми машинного навчання, входячи в систему 

інструментів протидії, спроможні виявляти тенденцій противоправної 

активності, приховані взаємозв’язки, аномалій, повторюваність елементів і 

подій, розпізнавати об’єкти за фото-, відео-, аудіоконтентом, ідентифікувати 

спроби шахрайства, брехні, внутрішніх загроз, зовнішніх атак на систему 

безпеки тощо. В фінансовій сфері спостерігається впровадження машинного 

навчання в фінансовій аналітиці, кредитному скорингу, системі мотивації 

персоналу тощо [6].  

Очікувані ефекти для суспільства. В цьому контексті, на нашу думку,  

доцільно розглядати можливості машинного навчання та, відповідно, ефекти, в 

таких сферах, як охорона здоров’я, якість життя, демократія, гарантії свобод та 

гідності.  

Сьогодні здійснюються дослідження і розробки щодо використання 

машинного навчання в медицині  для лікування та попередження захворювань, 

наприклад, при розробці алгоритмів розпізнавання ранніх стадій захворювань 

мозку (хвороби Паркінсона, посттравматичної епілепсії ), кардіо,  онкологічних 

та дерматологічних захворювань, протезування тощо. Крім того, технологія 

може використовуватись для розробки ліків, маршрутизації в лікувальних 

закладах, обробки текстів медичної тематики, віртуального консультування 

(чат-боти) з відокремлюванням симптомів захворювання зі скарг пацієнта з 

подальшим структурованим подання лікарю тощо. Водночас, є занепокоєння, 

що ці системи можуть бути використано для генерування додаткового доходу 

внаслідок того, що алгоритми будуть розроблятись таким чином, щоб 

змушувати пацієнтів робити не потрібні їм аналізи чи приймати ліки.  

Поряд з можливостями нові виклики і загрози несе штучний інтелект і 

машинне навчання для демократизації суспільства. Системи машинного 

навчання вже вміють передбачати, які законопроекти будуть прийняті в 

Конгресі США. Алгоритмічна оцінка впроваджується в систему правосуддя в 

Великобританії. Машинне навчання починає використовуватися в 

передвиборних кампаніях та вирішенні політичних питань [7]. Не можна поза 
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увагою залишити питання гарантії свобод та гідності. Зокрема, не можна 

виключати ситуацію, коли використання даних про наймання працівників від 

компанії з расистськими нахилами може призвести до дублювання цього 

упередження системою машинного навчання шляхом ранжування претендентів 

на робоче місце згідно з подібністю до попередніх успішних претендентів. 

Викликає насторогу зміцнення централізованого управління, що може 

призвести до втрати демократичних принципів і головування цифрової тиранії. 

Отже, машинне навчання стає одним з визначальних факторів розвитку в 

ХХІ столітті не тільки комп’ютерних технологій та інженері програмного 

забезпечення, але також економіки та суспільства в цілому. 
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Постановка проблеми. Конкурентоспроможність є ключовою 

характеристикою комерційного банку в сучасних умовах і визначає потенціал 

його розвитку на ринку банківських послуг. Наявність у банку і його послуг 

конкурентоспроможності визначається фінансовими, організаційними, 

управлінськими, економічними та інноваційними можливостями. Останнім 

часом саме інноваційна складова є досить важливим параметром просування 

банку на ринку. Важливість фінансових технологій в забезпеченні 

конкурентоспроможності комерційного банку на ринку банківських послуг 

підтверджується основними напрямами, що зазначені у Стратегії розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року [1], зокрема розвиток відкритої 

архітектури фінансового ринку та оверсайта, забезпечення розвитку ринку 

FinTech, цифрових технологій та платформ регуляторів, забезпечення розвитку 

SupTech&RegTech, розвиток цифрової економіки. Зазначені напрями стратегії 

будуть зокрема реалізовуватися і Національним банком, в рамках яких 

виділяються найбільш перспективні фінансові технології: розвиток системи 

віддаленої ідентифікації BankID, створення платформи для краудфандингу та 

венчурного капіталу, а також регуляторних «пісочниць» за типом sandbox, 

запровадження нових технологій для платежів та переказів, розширення 

доступу учасників фінансових ринків до публічних реєстрів, розвиток Big Data, 

blockchain та хмарних технологій тощо.   
Метою є дослідження ролі та значення цифрових технологій та інновацій 

в забезпеченні конкурентоспроможності банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що саме 

банківська сфера найбільш сприйнятлива до розвитку фінансових технологій, 

проникнення яких в банківську діяльність здійснюється переважно в наступних 

напрямках: платежі і перекази: онлайн-сервіси, що дозволяють здійснювати 

платежі і перекази в дистанційному доступі в режимі 24/7, як в сфері P2P (peer-

to-peer, операції між фізичними особами), так і в сфері B2B (business-to-

business, операції між юридичними особами), хмарні каси і смарт-термінали, 

сервіси масових виплат; операції по фінансуванню: P2P споживче 

кредитування, P2P бізнес-кредитування, краудфандинг; управління капіталом: 

робо-едвайзинг, автоматизація фінансового планування, соціальний трейдинг, 

алгоритмічна біржова торгівля, послуги цільових накопичень і інше.  

Ефективний і безпечний розвиток і функціонування цифрового 
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фінансового простору можливий лише при модернізації банківської діяльності 

на основі реалізації скоординованих заходів щодо впровадження фінансових 

технологій на всіх етапах здійснення банківських операцій і з залученням усіх 

учасників цього процесу [2].  

При цьому необхідно забезпечити ефективну взаємодію всіх рівнів 

розвитку фінансових технологій: на макрорівні своєчасне пропорційне 

регулювання, з одного боку, підтримує стабільність фінансової системи і 

захищає права банківських клієнтів, а з іншого – сприяння розвитку і 

впровадження цифрових інновацій; – на мікрорівні формується новий 

компетентнісний підхід до забезпечення ефективності фінансової діяльності, 

який включає в себе системне мислення і орієнтування на рішення проблем 

фінансового характеру, управління результатами і відповідальність, 

інноваційність, клієнтоцентрічність, розвиток команд і співробітництво, 

самоврядування тощо [3]. 

Орієнтування розвитку діяльності комерційних банків на розширення 

фінансових технологій сприяє не тільки підвищенню конкурентоспроможності, 

але і рішенням інших задач забезпечення ефективності банківського бізнесу. 

Зокрема: впровадження штучного інтелекту для моделювання алгоритмів 

банківського обслуговування, створення інтерфейсів по взаємодії з клієнтами 

дозволяє персоналізувати банківські продукти та послуги. Перевагою 

впровадження цих технологій є швидка обробка та виявлення клієнтських 

переваг, поряд з тим основним недоліком – мінімізація живого спілкування 

співробітників банку з клієнтами [4]. 

Впровадження технологій блокчейну дозволяє підвищити надійність та 

захищеність банківських операцій. Перевагою цієї технології є прискорення 

процесів при взаємодії контрагентів, поряд з тим основним недоліком – 

відсутність нормативно-правового регулювання. 

Використання віртуальної та доповненої реальностей (VR/AR) дозволяє 

створити моделі багатогранного клієнтського досвіду та на цій основі створити 

симуляцію складних клієнтських ситуацій. Недоліком впровадження є низький 

технологічний розвиток більшості банківських клієнтів. 

Технології біометричної ідентифікації дозволяють побудувати 

психологічний профіль клієнта та створити єдину систему ідентифікації клієнта 

на основі унікальних даних. Недоліком є необхідність додаткового захисту 

особистих даних клієнта. 

Мобільні технології дозволяють підвищити доступність банківських 

сервісів та підсилити персоналізацію банківських продуктів. На заваді 

реалізації та поширення цих технологій може стати необхідність опанування 

клієнтами сучасних мобільних технологій та низька довіра до фінансової 

системи в цілому.   

То ж як бачимо з вищевикладеного використання фінансових технологій 

як інструмент забезпечення конкурентоспроможності приносить банку не 

тільки вигоду, а й певні ризики і втрати в розвитку банківської діяльності. 

Разом з тим не слід забувати про необхідність досягнення певного рівня 

кібербезпеки, так як активне впровадження цифрових інновацій в діяльність 
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банку викликає зростання ризиків, пов’язаних з безпекою банківських баз 

даних. У тому числі мова йде про інформацію про клієнтських операціях, що 

становлять банківську таємницю і впливають на імідж банку і його надійність. 

Проте впровадження фінансових технологій в діяльність комерційних 

банків це питання часу, так як сучасний банк не може бути 

конкурентоспроможним без використання цифрових інновацій, а значить, не 

може бути ефективним і прибутковим. Об’єктивні причини і передумови 

впровадження фінансових технологій в різні сфери банківського бізнесу 

визначаються глобальними чинниками зміни банківської діяльності і 

включають в себе: зміни в клієнтських перевагах; постійна поява нових 

технологій і високу швидкість впровадження існуючих в банківську діяльність; 

глобальне зниження маржинальність банківського бізнесу на тлі жорсткості 

наглядових вимог; розвиток екосистем на базі великих банків. 

Висновки. Таким чином, в сучасних умовах розвитку банківського 

бізнесу не стоїть питання, використовувати фінансові технології в діяльності 

комерційного банку чи ні, очевидна необхідність їх впровадження. При цьому 

від швидкості і своєчасності впровадження фінансових технологій буде 

залежати конкурентоспроможність банку, а значить, і його можливості в 

нарощуванні прибутковості діяльності за рахунок залучення й утримання 

клієнтської бази. Спираючись на досвід цифровий трансформації у фінансовій 

галузі, комерційний банк може формувати передумови для підвищення власної 

конкурентоспроможності як в цілому, так і в окремих галузях, що позитивно 

позначається на конкурентному розвитку банківського сектора національної 

економіки в цілому. 
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Стрімке зростання обсягів даних протягом останніх років зумовило 

необхідність розробки сервісів їх збереження як альтернативи до наявних 

локальних жорстких дисків та інших накопичувачів інформації. Таким сервісом 

стали хмарні технології відкритого доступу та спеціалізовані центри обробки 

даних на їх основі, які все частіше почали використовуватись у реальному та 

фінансову секторах економіки, навчанні та індустрії розваг. Масштаби 

затребуваності хмарних технологій відображає зростання відповідного ринку, 

адже в 2020 р. його обсяги можуть досягнути 241 млрд  дол. США проти 

41 млрд дол. США в 2011 р. Але сприйняття та використання цих технологій в 

галузевій структурі досить нерівнозначні. За даними аналітиків, найбільш 

активно використовують хмарні технології звичайні користувачі, майже 40 %, в 

державному секторі – 11 %, фінансах – 9 %, промисловості 8%, торгівлі – 4 %. 

Причинами цього є недовіра до постачальників і не готовність до використання 

хмарних сервісів внаслідок недостатньої компетенції фахівців, відсутності 

корпоративної бізнес-стратегії впровадження і стандартів, що їх регулюють, 

тощо. 

Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 році: «Хмарні 

обчислення – це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на 

серверах у мережі інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, 

наприклад, на персональних комп’ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, 

смартфонах тощо» [1]. Хмарний сервіс (cloud services) – модель  забезпечення 

постійного та зручного доступу до спільного пулу обчислювальних ресурсів 

через глобальну мережу з можливістю оперативного налаштування (наприклад, 

комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних 

програм та сервісів), які можуть бути оперативно надані та/або звільнені з 

мінімальними управлінськими витратами та зверненнями до провайдера [2]. 

При цьому користувач, маючи доступ до власних даних, звільняється від 

необхідності постійного контролю та управління інфраструктурою, 

операційною системою і програмним забезпеченням хмарного сервісу, тобто 

користувач взагалі не знає і не вникає в технологічні тонкощі роботи сервісу. 

Саме це дозволило хмарним сервісам набути широкої популярності, зокрема 

Google Disk, Dropbox, OneDrive, iCloud та інші [3]. Серед властивостей сервісів, 

які створюють їх конкурентні переваги, варто відмітити обсяг безкоштовного 

простору для зберігання інформації, зручність навігації і мобільних додатків, 

можливість редагування та синхронизації, а також налаштування для додатків 

соціальних мереж, відсутність обмежень на завантаження фото. 
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Сьогодні існує більше десяти моделей надання хмарних сервісів. Хмарні 

оператори виділяють три найпоширеніші з них [4, с.16]: 

- IaaS (Infrastructure as a Service ― Інфраструктура як Послуга) ― надання 

замовнику в оренду обчислювальних ресурсів, у вигляді віртуальної 

інфраструктури. 

- PaaS (Platform as a Service ― Платформа як Послуга) ― клієнт отримує 

повноцінну віртуальну платформу з різними інструментами та сервісами. 

- SaaS (Software as a Service ― Програмне забезпечення як Послуга) ― 

клієнт отримує в своє розпорядження певні програмні продукти за 

допомогою мережі інтернет. 

Зауважимо, що високо затребуваними є хмарні сервіси для ігор. 

Користувачі із слабким ПК не можуть грати у «важкі» ігри, або користувачі, які 

хочуть зекономити на обсягу їх SSD та HDD дисків. Наприклад, ігри «World of 

Tanks» та «Dota 2» не є важкими, але займають більше ніж 40Гб пам’яті, 

натомість більш «важка» гра «GTA V» займає більше 90 Гб. Зберігання даних, 

обчислення та інші процеси відбуваються на серверах «хмари», а користувач 

отримує лише картинку на монітор. 

Динамічному розвитку хмарних сервісів для ігор, на нашу думку, сприяє 

також зростання інтересу до кіберспорту. По даним аналітичного агенції IHS 

Markit, у 2019 році сервіси, які пропонують ігри у «хмарі» заробили 387 млн 

дол. США, а до 2023 року аналітики прогнозують зростання прибутку до 

2,5 млрд дол США. З кожним роком кількість компаній, які займаються 

розвитком хмарного гейминга, зростає. Зараз на ринку найбільш відомі 5-

6 гравців, до яких зовсім недавно долучилася корпорація Google. Корпорація 

пообіцяла, що кожен геймер отримає в хмарі «машину» з продуктивністю не 

менше 10 Тфлопс – це у півтора рази потужніше за усім відому консоль Xbox 

One X. Ігри доступні у 4K форматі та частотою кадрів 60FPS. Особливостями 

таких сервісів є те, що потрібен швидкий інтернет та плата 20-30 доларів за 

місяць користування сервісом без обмежень [6]. 

В Україні, яка має значний ІТ-потенціал та незважаючи на політичну 

нестабільність і економічні кризи, хмарний сервіс активно розвивається. 

Зокрема, на ринку присутня хмарна платформа, яка створена в рамках альянсу 

компанії «Київстар» і «Microsoft Україна», зокрема, в 2019 р. запропоновано 

хмарне рішення Azure Stack with Kyivstar від Microsoft з доступом через центр 

обробки даних Київстар. У 2018 р. стали доступні сервіси Amazon Web Services 

від компанії Elcore, а також сервіси для бізнеса від Lifecel. У 2017 р. 

вітчизняний системний інтегратор SI BIS запропонував хмарний сервіс 

SIBIS.CLOUD  за підтримки латвійських партнерів, який було розміщено на 

європейському центрі обробки даних. У 2016 р. були запущені сервіси De Novo 

для середнього бізнесу, корпоративних клієнтів та державного сектору. На 

ринок також вийшов західний сервіс CloudFlare, відкривши центр обробки 

даних в Києві [7].  

Поряд з позитивними ефектами і перевагами, що надають хмарні сервіси, 

не можна залишити поза увагою певні загрози, які полягають в площині 

інформаційної безпеки. Серед таких відмітимо: 1) виток даних внаслідок 

https://www.livebusiness.com.ua/out.php?url=http://sibis.cloud/
https://www.livebusiness.com.ua/out.php?url=http://www.cloudflare.com/
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порушення захисту їх збереження, що призведе в подальшому до можливих 

штрафних санкцій і збитків для бізнесу; 2) цільові кібератаки; 3) втрата даних 

внаслідок слабкості або порушення регламенту резервного копіювання на 

альтернативних  і захищених платформах; 4) недосконалість 

телекомунікаційних мереж та їх швидкість; 5) можливість нелегітимного 

використання для здійснення противоправних дій (поширення шкідливого 

контенту, спаму, вірусних атак тощо); 6) DoS-атаки спрямовані на вразливості 

серверів та баз даних; 6) загрози з боку інсайдерів, шахрайство, фішинг тощо. 

Все це вказує на обов’язковість технічної підтримки і супроводження якості 

хмарного сервісу на постійній основі. 

Отже, підсумовуючи відмітимо, хмарні сервіси збереження та обробки 

даних набули популярності та стрімко розвиваються. Варто очікувати, що 

сферами їх подальшого прискореного поширення стануть державне управління, 

фінанси та реальний сектор, але за умови розробки необхідних стандартів і 

регламентів, запровадження надійних підходів захисту даних. 
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Задля збереження конкурентних переваг, як на внутрішньому так і на 

зовнішніх ринках, підприємствам України необхідні зміни, направлені на 

підвищення ефективності діяльності. Одним із способів підтримання та 

підвищення своїх позицій є застосування технології Big Data. Така технологія 

надасть можливість підприємствам вдосконалити процес прийняття рішень та 

управління ризиками, покращити якість продукції, що в свою чергу сприятиме 

зростанню прибутку. 

Застосування технології Big Data, що спрямоване на конкретне 

підприємство має не тільки ряд переваг, а й низку недоліків. Головною 

проблемою її впровадження є необхідність значних капітальних інвестицій. А 

саме, придбання відповідного обладнання, що здатне здійснювати дані операції 

та визначитись з джерелом інформації. Воно повинно містити достовірну, 

актуальну інформацію, що відповідає специфіці спрямування діяльності 

підприємства. Крім цього, необхідно окреслити місце зберігання, методики 

управління та цінність даних. Таким чином підприємство отримає той перелік 

даних, що необхідно виокремити в загальному потоці великих даних. Також 

варто пам’ятати, що застосування технології Big Data вимагає від компаній 

високих компетенцій її співробітників. Будь-які помилки в обробці даних 

можуть кардинально знизити ефект від їх використання і негативно вплинути 

на кінцеві результати [1]. 

Не зважаючи на високі вимоги, в Україні є відомі великі підприємства, 

що запровадили дану технологію. До них відносяться оператори мобільного 

зв’язку Vodafone та Київстар. Такі підприємства здійснюють аналіз великих 

даних не тільки для себе, а й для своїх клієнтів. Так місцеві ограни влади 

отримують інформацію безкоштовно, та використовують її для покращення й 

розвитку інфраструктури міста. Для структур бізнесу такі аналітичні дані 

надаються за відповідну плату. Послугами з купівлі структурованої частини Big 

Data, у таких підприємств, користуються рекламні компанії (TNS, BigBoard), 

банки (Приватбанк, Альфа-Банк), торгові мережі, телерадіокомпанії. Так 

наприклад, мережі «АТБ-Маркет», «Сільпо» та «Watsons» можуть змінювати 

графік роботи торгової точки, підлаштовуючись під час, коли біля неї 

перебуває найбільша кількість цільової аудиторії, або збільшувати кількість 

співробітників в години-пік [2]. Впровадження даної технології компаніями дає 

можливість оптимізувати витрати та збільшити доходи, а ограни влади здатні 
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ефективніше приймати рішення з покращення життя населення. 

Запровадження Big Data на виробничих підприємствах виходячи з цілей 

підвищення ефективності виробництва передбачає обов’язкове вкладання 

коштів на розроблення відповідного програмного забезпечення, що буде 

відповідати специфіці роботи. Метою реалізації даної технології може бути 

зменшення недоліків продукції та підвищення якісних характеристик, шляхом 

відстеження і аналізу та корегування кожного процесу виробництва. 

Big Data надають можливості для розвитку та вдосконалення не тільки 

великих підприємств. Середній та малий бізнес мають змогу скористатись 

«хмарними» та онлайновими платформами, а також звернутись до 

спеціалізованих компаній. Прикладом даних аналітичних ресурсів є Google 

Analytics і Tableau, що дають можливість отримати точні структуровані дані. 

Таким чином, звертаючись до даних платформ малі та середні підприємства без 

значних капітальних інвестицій можуть використовувати технологію Big Data. 

Доступність технології Big Data може збільшитись шляхом об’єднання 

компаній, підприємств та невеликого бізнесу. Метою даного співробітництва 

може стати вільний доступ до необхідної інформації, що буде оновлюватись та 

аналізуватись за потрібний період. Створення даного об’єднання сприятиме 

ефективнішому використовуванню даних за меншу ціну, що у свою чергу 

підвищить продуктивність та зменшить витрати. 

Підводячи підсумки варто зазначити, що ринок технології Big Data в 

Україні є доступним, розвивається та впроваджується у різних сферах. 

Результатом аналітики великого масиву даних може стати не просто 

підвищення конкурентоспроможності в межах держави, а й вихід на міжнародні 

ринки компаній, що раніше не могли це зробити. 
 

Список використаних джерел: 
1. Самойленко Л. Б. Можливості та проблеми застосування технології Big Data 

вітчизняними компаніями [Електронний ресурс] / Л. Б. Самойленко // Ефективна економіка. 

— 2018. — №1. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/59.pdf. 

2. Big Data по-українськи: Як мобільні оператори використовують дані про 

абонентів. 112.ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ua.112.ua/statji/big-data-po-

ukrainsky-yak-mobilni-operatory-vykorystovuiut-dani-pro-abonentiv-419983.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

УДК 336.71 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЦИФРОВОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

 

Владіслава Діденко, Назарій Чорний 

Науковий керівник: 

Гаряга Л.О., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 

 

Сучасний поступ cashless економіки в Україні здатний істотно змінити 

звичну архітектоніку платіжного простору. Стрімкого розвитку набувають 

платіжні інструменти, використання біометричної ідентифікації, а також поява 

цифрових валют, що розширяє можливості для розрахунків, підвищення 

ефективності, конкуренції та безпеки електронних платежів у фінансовій 

системі. Це обіцяє не лише нові можливості, але й нові ризики, до яких банки 

повинні бути готові, якщо хочуть й надалі залишатися конкурентними та 

фінансово стійкими в нових реаліях фінансових змін, що й обумовлює 

дослідження в контексті проблем та перспектив вітчизняного цифрового 

банкінгу. 

Метою роботи є дослідження та систематизація проблем та перспектив 

цифрового банкінгу в Україні. 

В Україні у сфері фінансових технологій наразі працює понад 100 

компаній, до того ж більше половини з них розпочали свою діяльність за 

останні три роки. Найпопулярнішим напрямом роботи є платежі та мобільні 

гаманці [4]. Так, згідно з інформацією, 63% українських фінтех-компаній 

фінансуються виключно власним коштом і стільки ж – пройшли точку 

беззбитковості. Водночас 14 % компаній мають штат з понад 75 осіб. 

Міжнародний ринок підкорюють 43 % українських фінтех-компаній. А з тих, 

хто працює виключно в Україні, 73 % згодом планують розширяти свою 

діяльність і за межами кордонів. 

Сьогодні фінтех – один з головних рушіїв цифрової трансформації 

фінансового сектору та збільшення фінінклюзії, розширення нових простих та 

доступніших фінансових послуг, прозорої економіки та залученості дедалі 

більшої кількості людей до сучасної фінансової системи.  

Найяскравішою подією на українському фінтехринку, згідно з 

опитуваннями проведеного в 2019 році, біля 25 % респондентів визнали 

повномасштабний запуск Monobank та швидке зростання кількості його 

клієнтів [6]. Серед них 50 % вважають Monobank найпоказовішою подією на 

локальному ринку за 2018 рік.  Український сервіс цифрового банкінгу 

Monobank, який з’явився у 2017 році, станом на 10 квітня 2020 року має 

2,1 мільйона клієнтів, серед яких 14 тис. дітей. У 2017 році PaySpace Magazine 

Awards визнав його найкращим українським фінтехстартапом. Monobank було 

визнано «Необанком року» за версією FinAwards 2018. Банківський сервіс 
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працює за допомогою мобільного додатку й не має фізичних відділень. Він 

відзначається простим процесом мобільних заявок, кешбеком, платежами через 

застосунок та P2P-переказами без комісії (крім кредитних грошових платежів), 

простими розстрочками та можливістю активації автоматичного нарахування 

відсотків на поточний рахунок (некредитні кошти). У березні 2020 року додаток 

вперше потрапив до ТОП-15 найпопулярніших додатків на Android в Україні, за 

даними дослідження міжнародної консалтингової компанії Kantar. Схожі 

технології проникнення на ринок платежів розвивають також ПУМБ, Ідеабанк, 

Приватбанк та інші. Всі без виключення технології базуються на платіжних 

системах (Mastercard, Visa, Простір) за використанням платіжних карт та 

реалізуються через наявну платіжну інфраструктуру.  

Протягом 2019 року обсяг операцій із використанням платіжних карток 

зростав. Згідно даних Нацбанку [6],  кількість операцій із використанням 

платіжних карток, емітованих українськими банками, досягла 5 057,3 млн шт., 

що на 29,2 % більше, ніж у 2018, а їх сума – 3 576,7 млрд грн, що на 24,3% 

більше у порівнянні з попереднім періодом. Майже усі операції з 

використанням платіжних карток (99,8 % від кількості та 99,3 % від суми) у 

2019 році було здійснено в міжнародних системах MasterCard (69,3 % від 

кількості та 68,9 % від суми) та Visa (30,5 % від кількості та 30,4 % від суми). 

Схожа ситуація спостерігалася й у 2018 році. 

У 2019 році у порівнянні з 2018 роком кількість безготівкових операцій із 

використанням платіжних карток зросла на 35,6 % до 4 167,1 млн шт. (82,4 % 

від загальної кількості), а сума – на 38,6 % та досягла 1 798,3 млрд грн (50,3 % 

від загальної суми операцій із картками). За сумою безготівкових операцій із 

використанням платіжних карток превалювали перекази з картки на картку 

(42,4 %), їх кількість складала 11,4 %. Водночас понад половину кількості 

безготівкових операцій із використанням платіжних карток (51,2%) здійснено в 

торговельній мережі, їх сума становила 28,5 % усіх безготівкових операцій. 

Отже, у порівнянні з 2018 роком розрахунки в торговельній мережі 

зросли на третину (35,6 % за кількістю та 34,8 % за сумою). 

В умовах пандемії COVID-19 безготівкові розрахунки переходять наразі в 

категорію необхідної умови безпечної поведінки населення, що істотно впливає 

на фінансові звички українців.   

Водночас зростає банківська емісія електронних грошей. Згідно з даними 

Нацбанку обсяг випущених банками електронних грошей в 2019 році 

перевищує торішні показники в 2,5 рази й становить 203 млн грн (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Операції банків з електронними грошима 

№

п/п 

Банки, які здійснюють випуск та 

операції з електронними грошима 
На базі платіжних систем На базі власної емісії 

1. Альфа-банк Mastercard; Простір Forpost; Alfa-Money 

2. Приватбанк Mastercard; Visa  

3. Таксобанк Mastercard Maxi 

4. Банк «Восток» Mastercard; Простір  

5. ПУМБ Mastercard; Visa  
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Продовження табл. 1 

№п

/п 

Банки, які здійснюють випуск та операції 

з електронними грошима 
На базі платіжних систем На базі власної емісії 

6. Ощадбанк Mastercard; Visa  

7. Кристалбанк Mastercard  

8. Індустріалбанк Visa  

9. АТ «Мегабанк» Visa  

10. Банк «Конкорд» Visa  

11. Райффайзен Банк «Аваль» Visa  

12. Укргазбанк Простір Elektrum 

13. Юнекс Банк Простір  

14. Банк Січ  Xpey 

15. КБ «Глобус» Global Money  

16. Банк Альянс Global Money  

Джерело: Складено автором на основі [1]. 

 

Обсяг операцій з електронними грошима також демонструє зростання у 

2019 році, й порівнюючи з 2018 роком збільшився у 2,3 рази, становлячи – 

16714 млн грн, а кількість випущених е-гаманців з електронними грошима у 

2019 році складає 74 млн штук, збільшившись – на 18 % (р/р). 

Варто зауважити,  ще не так давно, проблематика створення цифрових 

валют знаходила відображення виключно у дослідницькій площині, наразі все 

більше центробанків світу долучаються до цієї теми й переходять до 

практичних кейсів.  

Запровадження нових стандартів, зокрема імплементації норм 

європейської директиви PSD2 (щодо Open Banking) у національному 

законодавстві, посилить конкуренцію на фінансовому ринку розширяючи коло 

операторів надання платіжних послуг та сприятиме інноваційному розвитку 

вітчизняного платіжного ринку. Адже попри те, що ринок стрімко 

розвивається, існують перешкоди, зокрема, небажання інвестувати в розвиток 

інфраструктури через високі інвестиційні ризики, низький рівень конкуренції, 

що обумовлює високу вартість послуг для рітейла, наявність високого рівня 

тіньової економіки, а також низьку фінансову культуру переважної більшості 

населення (табл. 2).  

Проблеми та перспективи цифрового банкінгу в Україні багато в чому 

залежать від НБУ. Наразі Нацбанк докладає чимало зусиль для розвитку 

безготівкових розрахунків та створення у населення звички використовувати 

безготівкові інструменти. Йдеться про активне розширення  сфери застосування 

безготівкових розрахунків та платіжної інфраструктури в Україні. Відповідний 

напрям, разом з підвищенням рівня фінансової інклюзії населення, є одним з 

ключових відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 

2025 року[5]. Згідно з зазначеною Стратегією, прогресивний розвиток інновацій 

та підвищення фінансової інклюзії в України, що є однією з семи стратегічних 

цілей НБУ на найближчі роки. 
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Таблиця 2 

Проблеми та перспективи цифрового банкінгу в Україні 

Проблеми цифрового банкінгу Перспективи цифрового банкінгу 

Низький рівень проникнення 

(недостатній рівень фінансової 

грамотності) 

Запровадження регулятором інструментів 

моделі віддаленої ідентифікації та верифікації 

тому числі Системи BankID НБУ. 

Слабкий розвиток платіжної 

інфраструктури в більшості регіонів 

України 
Імплементація норм європейської директиви 

PSD2 (щодо Open Banking) 
Високий рівень тіньової економіки 

Слабкість ринкових інституцій  

Висока вартість послуг для рітейла 

Розширення конкуренції перспективного 

проєкту на базі Простору та UnionPey, яка 

незабаром зайде на український ринок 

Джерело: складено автором.  

 

Варто зазначати в рамках Стратегії НБУ платіжні послуги зможуть 

надавати банки, платіжні установи, установи електронних грошей, поштові 

оператори, державні установи тощо. Також з’являться постачальники 

обмежених платіжних послуг, наприклад, телеком та інтернет-оператори, 

соціальні проекти тощо.  

Держава в сучасних умовах повинна долучатися до забезпечення 

ефективної, безпечної та швидкісної платіжної інфраструктури, що особливо є 

вагомим в часи інтенсивного розвитку бігтеху та фінтеху, зазначає Лаель 

Бернард, член Правління ФРС [2]. Лаель Бернард наголошує, що нові гравці на 

платіжному ринку привносять новації не лише у інструменти розрахунків між 

бізнесом та споживачами, але й у формат бізнес-моделей, які трансформуючись 

поєднують у собі платежі та послуги в небачені донині способи. Беззаперечним 

є одне – інноваційний розвиток через конкуренцію впливатиме на вартість 

послуг та покращуватиме їх якість. 
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Сучасний світ останніми роками все більше утверджується як 

інформаційний, адже інформаційні процеси прискорюються, обсяги інформації 

постійно зростають. Їх значна частка до сьогодні переважно оброблялась 

традиційними реляційними базами даних, які слабо орієнтовані на обробку 

неструктурованих даних різноманітних за типом і джерелами надходження в 

режимі реального часу. Проте новим кроком стала поява хмарних обчислень та 

спеціалізованих центрів обробки даних зі значними апаратними і програмними 

ресурсами. Все це зумовило необхідність і затребуваність нових технологій 

обробки даних для надання процесу зростання їх обсягу, онлайн-збору та 

агрегації керованого характеру, забезпечення аналізу та встановлення кореляції 

між різними наборами даних для прогнозування та оцінювання вірогідності 

настання тих або інших подій з подальшим прийняття управлінських рішень. 

Технологією, яка відповідає всьому означеному, є Big Data (Великі дані). 

Розвитку теоретичних засад і проблемам прикладних аспектів Big Data 

приділяють у наукових працях зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема, 

О. Ведута, Д. Волков,  Г. Закусилова, Н. Єгорова, Є. Карчагин, О. Сегард, 

О. Токанов, Т. Хоерен, Л. Черняк, М. Шерманн та інші.  

В наукових публікаціях можна зустріти різні підходи до сутності 

феномену Big Data, концепція якого виникла в 1970-х, а чіткого визначення 

набула в 2008 р.  

Л. Черняк вважає, що Big Data охоплюють і розвиваються за такими 

напрями комп’ютерних наук, як бази даних, математичні алгоритми аналітики, 

візуалізація, архітектура сучасних комп’ютерів і обробка потоків даних за 

допомогою фільтрації та агрегації [1, с.13].  

На думку Б. Марра, Big Data поєднує два основних явища – 

приголомшлива  швидкість, з якою зараз генеруються нові дані, та безперервне 

поліпшення здатність зберігати, обробляти і аналізувати  дані [2].  

Саме з цих позицій Big Data розглядаються як сукупність технологій для 

забезпечення: 1) обробки дуже значних обсягів даних (від петабайтів до 

ексабайтів). Так, обсяг інформації Китаю становить 909 ексабайтів (10 % 

загального світового обсягу), а в 2020 р. очікується зростання до 8060 

ексабайтів); 2) надзвичайної швидкості операції обробки в умовах постійного 

зростання обсягів; 3) здатність працювати зі структурованими і слабо 

структурованими даними в паралельному режимі. Узагальнюючи, відмічають, 

що Big Data відповідають принципам 5-V: 1) volume (обсяг) – новий підхід та 

вдосконалені інструменти для накопичення та обробки значних обсягів даних; 
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2) velocity (швидкість) –швидкість обробки даних в режимі реального часу, яка 

постійно зростає; 3) variety (різноманітність) – можливість одночасно 

обробляти структуровану та неструктуровану інформацію; 4) veracity 

(достовірність) – виокремлення  достовірних даних в умовах зростання обсягів 

інформації для забезпечення точного аналізу та прогнозу в подальшому; 5) 

variability (мінливість) – невідповідність  інформації ускладнює процеси 

обробки та управління даними [3]. 

В основу Big Data покладено механізм порівняння певних значних обсягів 

даних і взаємозв’язків між ними, що дозволяє знайти приховані закономірності, 

за рахунок побудови моделей та запуску симуляцій в автоматичному режимі, 

під час яких постійно змінюються ключові налаштування з контролем впливу 

таких змін на можливий кінцевий результат. Найчастіше Big Data 

використовується разом з технологіями штучного інтелекту та машинного 

навчання. Програмне забезпечення на ринку роботи з великими даними є 

компанія Oracle, ринкова частка якої становила в 2018 р. 13,2 %, Microsoft – 

11,7 %, SAP – 10,4 %. 

Таблиця 1 

Програмне забезпечення, що використовується для обробки даних 

Назва Характеристика 
SQL мова структурованих запитів, що дозволяє працювати з базами даних 
NoSQL ряд підходів, спрямованих на реалізацію бази даних, що відрізняються від 

традиційних СУБД, дозволяють здійснювати збір і зберігання даних з 

мінливою структурою, наприклад, соціальних мереж 
MapReduce модель паралельних обчислень над дуже великими наборами даних, де 

метод Map вибирає попередні дані, а Reduce агрегує їх 
Hadoop для реалізації пошукових і тематичних механізмів високонавантажених 

сайтів – Facebook, eBay, Amazon та інші 

SAP HANA високопродуктивна NewSQL платформа для зберігання і обробки даних з 

високою швидкістю обробки запитів, дозволяє спростити системний 

ландшафт, зменшити витрати на підтримку аналітичних систем 

Джерело: побудовано на основі [4] 

 

Незважаючи на всього лише десятиріччя впровадження, сфера 

застосування Big Data вже достатньо широка. Зокрема, обсяг ринку Big Data 

упродовж 2014-2020 рр. зріс з 43 до 68,7 млдр дол США відповідно [5]. Ефекти 

впровадження Big Data полягають в покращенні сервісу та реагування на 

запити клієнтів, оптимізації запасів і продуктивності основних активів, 

покращення процесів планування, покращення фінансових показників компаній 

тощо. В галузевому аспекті та одержанні економічного ефекту лідерами 

впровадження Big Data є сфери телекомунікацій, державного управління, ІТ, 

фінанси, енергетика, сільське господарство і транспорт [5].  

Прикладом використання Big Data може слугувати інтерактивна карта 

України від Київстар, яка надає аналітику та візуалізацію користування 

сервісами мобільного оператора, відображає, зокрема, зміни споживання 

голосового зв’язку і мобільного інтернету в середньому впродовж карантину 

порівняно з докарантінним періодом [6]. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
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На ринок аналітики даних значний вплив оказують такі сфери як ІТ, 

фінанси, споживання товарів, охорона навколишнього середовища та 

виробництво [7]. Соціальні ефекти Big Data здатні забезпечити при вирішення 

проблем покращення якості життя, медичного обслуговування та подолання 

бідності, боротьби з наслідками стихійних лих і природніх катаклізмів. 

Розглядаючи можливості Big Data, варто звернуть увагу на ризики. Так, є 

ризик використання інформації, що стосується приватного життя, для 

маніпуляцій над свідомістю та поведінкою громадян. Крім того, не можна 

виключати її використання зловмисниками та хакерами. Цікавим є приклад 

«цифрової диктатури» в Китаї, де в межах країни здійснюється спостереження 

за громадянами в суспільстві з подальшим обмеженням (або розширенням) 

доступу до соціальних благ у разі нехтування (дотримання) нормами поведінки. 

В цьому контексті загрозою є порушення балансу та посилення дискримінації в 

доступі до медичного обслуговування, освіти,  банківських кредитів та інших 

сервісів та ресурсів. Іншим викликом є домінування технологічних гігантів 

Facebook, Google та Amazon, відповіддю на що, стала реакція Європейського 

союзу, а саме створення в 2020 р. єдиного ринку даних. Тобто, бачимо, що 

ефекти від Big Data можуть мати поліаспектний характер, залежно від 

доброчесності цільового використання. 

Отже, подальший розвиток технологій Big Data буде стимулюватись 

зацікавленістю до їх можливостей, розширенням інфраструктури ринку даних 

за рахунок центрів обробки даних і технопарків, зростанням тенденції до 

імпортозаміщення програмного забезпечення та підтримки провайдерів 

хмарних послуг на національних ринках, використовуючи для цього ІТ-

потенціал за умови здійснення програм і субвенції держави на його розвиток. 

При цьому стримуючими факторами є проблеми забезпечення інформаційної 

безпеки і конфіденційності даних, кадровий потенціал, вартість технологій, 

політична невизначеність і циклічність кризових явищ, погіршення 

інвестиційного клімату, готовність і спроможність компаній до накопичення 

інформаційних ресурсів та впровадження технологій Big Data. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх років погіршився стан 

економіки України. На сьогодні державі, щоб сформувати стійку фінансову 

систему в країні, потрібно рятувати малий та середній бізнес, адже він є 

ознакою прогресивної економіки. Також малі підприємства виконують важливу 

соціальну роль – надають робочі місця та забезпечують джерело доходу для 

більшості населення.  

Проблема кредитування малого та середнього бізнесу в Україні є досить 

актуальною в умовах сьогодення. Потреба у кредитних коштах щоразу зростає, 

проте доступність кредитів залишається обмеженою через жорсткі умови та 

високі ставки банків. Одним з пріоритетних завдань, що стоять перед 

державними органами, повинно стати створення сприятливих економічних і 

правових умов для розвитку.  

Банки покликані не тільки кредитувати суб’єктів малого та середнього 

бізнесу (далі – МСБ), а й досліджувати потреби в інноваційних технологіях та 

послугах з метою вкладення фінансових ресурсів у ці інноваційні проекти. 

Мета дослідження. Проаналізувати сучасний стан розвитку 

кредитування інноваційних проектів малого і середнього бізнесу України в 

умовах цифровізації, визначити основні проблеми та запропонувати вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Впровадження інновацій, науково-

технічного прогресу є необхідним елементом економіки, що зазвичай 

реалізують малі та середні підприємства, ґрунтуючись на знаннях та наукових 

здобутках.  

Серед джерел фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 

банківські кредити за статистикою займають третє місце після доходів від 

діяльності суб’єктів підприємництва та особистих коштів засновників. 

За 2019 рік кредити МСП становили близько 56,2 % від кредитного 

портфелю корпоративному сектору, з них середні – 24,2 %, малі – 9,8 %, мікро 

– 22,2 %. Кредити, надані контрагентам, які є частиною бізнес-групи, в МСБ 

становлять 77,2 %, а кредити ФОП надаються переважно непов’язаним з бізнес-

групами контрагентам (86,1 %). Водночас ставки за кредитами, наданими 

пов’язаним з бізнес-групами контрагентам, зазвичай нижчі [1].  

Згідно статистичних даних НБУ, станом на 1 березня 2020 року, в Україні 

було видано кредити МСБ в сумі 2626 млн грн, з них кредити середньому 

бізнесу – 1145 млн грн, кредити малому бізнесу 1481 млн грн [2]. 

Банківські установи мають кілька стимулів щодо кредитування саме 

МСБ. По-перше, ринок кредитування великих корпоративних клієнтів досить 
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насичений. Великі корпорації мають можливість залучати кошти з різних 

джерел, а не тільки завдяки банківському кредитуванню. По-друге, кредитуючи 

МСБ, банк розширює свої можливості щодо диверсифікації кредитного 

портфелю. 

На сучасному етапі, особливу увагу банки приділяють фінансуванню 

інноваційних проектів малого та середнього бізнесу. Банківський кредит дає 

змогу фінансувати витрати на інноваційний розвиток суб’єктів 

господарювання, а також придбання основних фондів, поточних активів, 

збільшення виробничих запасів тощо.  

Одна з причин, що стримує кредитування МСБ в Україні, є брак 

інформації, яка необхідна банкам для оцінки кредитного ризику МСБ. 

Відповідно, банківські установи не можуть адекватно оцінити свої ризики.  

Непрозорість МСБ – одна з найголовніших проблем при оцінюванні 

кредитоспроможності потенційного клієнта. На відміну від великого бізнесу, 

малі підприємства не мають достатнього фінансування, щоб залучити провідні 

аудиторські фірми з метою оцінювання свого фінансового стану та своїх 

можливостей отримання кредиту. При кредитуванні такого бізнесу оцінка 

ризиків здійснюється за допомогою внутрішньо банківських методик. Витрати 

на надання кредиту малому підприємству в порівнянні з прибутком, який 

розраховує отримати банк, достатньо великі [3]. 

З урахуванням всього цього, банківські установи підвищили вимоги до 

позичальників. У першу чергу ці заходи вплинули на МСБ.  

Банки природно зацікавлені у нормативно-процедурному удосконаленні 

фінансово-кредитного обслуговування малого і середнього бізнесу. Тут діє 

економічний інтерес. Адже банк – це також суб’єкт підприємницької діяльності 

і його бізнес залишається обмеженим, якщо він не в змозі забезпечити 

нормальних умов для фінансування проектів своїх потенційних клієнтів. Наразі 

пріоритетним завданням українських банків залишається сприяння розвитку 

малого та середнього бізнесу шляхом спрямування ресурсів на фінансування 

інноваційних проектів. 

Якщо говорити про кредитування МСБ в умовах цифровізації, то сучасні 

фінансові технології значно полегшують роботу банку. Для прикладу, 

кредитуючи корпоративних клієнтів, банк може скористатися процедурою 

KYС, яку в даному випадку часто називають процедурою KYB (Know Your 

Business). При KYB особлива увага приділяється діяльності підприємства, 

контрагентам, об’ємам та сумам транзакцій. Таким чином банк аналізує 

можливі ризики. [4] 

Крім того, у відношенні до клієнта і його компанії також проводиться 

процедура  Due Diligence в рамках якої банком збирається інформація про місце 

ведення бізнес-діяльності клієнта, типу бізнесу і його контрагентах. [4] 

Для покращення роботи з кредитуванням МСБ банкам бажано залучати 

AI (штучний інтелект). Сьогодні фінансові організації використовують 

інноваційні скоринг-продукти. Такі системи вивчають інформацію про клієнтів 

завдяки штучному інтелекту й технологіям машинного навчання. Прикладом 

може бути американська платформа ZAML, яка збирає й аналізує різні 
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відомості про клієнта фінансової організації. Особливість її в тому, що система 

здатна виявляти перспективних клієнтів серед тих осіб, яким у позиках 

відмовляють через формальні причини, наприклад, відсутність кредитної історії 

[5]. 

Висновки. Поступове відновлення економіки збільшує потреби МСБ у 

кредитних коштах. Банки поступово зменшують вартість кредитів і 

намагаються не погіршувати нецінові умови кредитування. На рівні банків 

необхідно більшу увагу приділяти освоєнню та впровадженню нових кредитних 

технологій для інноваційних проектів, розробці нових банківських продуктів 

для МСБ, розвитку нових фінансових технологій, зокрема перейняти іноземний 

досвід. Підприємства в свою чергу повинні більше довіряти банкам, показувати 

достовірну і правдиву інформацію, щодо своєї діяльності, оскільки це впливає 

на прийняття банком позитивного рішення.  
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У даний час фінансова системазнаходиться в процесі розвитку відповідно 

до сучасних вимог цифрової економіки. За рахунок цифрової трансформації 

відбувається вдосконалення бізнес-моделей і концепцій розвитку банківського 

сектора: від появи інтернет-банкінгу до трансформації традиційних грошових 

операцій. Інноваційний розвиток є основною можливістю для стійкого і 

довгострокового зростання ефективності діяльності банків. У найближче 

https://bank.gov.ua/news/all/vpershe-oprilyudneni-dani-po-kredituvannyu-malih-i-serednih-pidpriyemstv-za-oznakoyu-yih-povyazanosti-z-biznes-grupami
https://bank.gov.ua/news/all/vpershe-oprilyudneni-dani-po-kredituvannyu-malih-i-serednih-pidpriyemstv-za-oznakoyu-yih-povyazanosti-z-biznes-grupami
https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
http://www.me.gov.ua/
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/27/40197775/
https://aiconference.com.ua/uk/news/ii-v-bankovskoy-sfere-chat-boti-vibivanie-dolgov-i-borba-s-moshennikami-96949
https://aiconference.com.ua/uk/news/ii-v-bankovskoy-sfere-chat-boti-vibivanie-dolgov-i-borba-s-moshennikami-96949
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десятиліття цифровий розвиток фінансового сектора буде прискорюватися, 

раціональне управління цифрової трансформації в банківському секторі стане 

невід’ємною перевагою в умовах конкурентної боротьби.  

Цифрова трансформація банків у першу чергу спрямована на краще 

розуміння потреб клієнтів: населення і організації бажають взаємодіяти з 

банками простіше і дешевше, тому в умовах функціонування цифрової 

економіки банки повинен бути готовими запропонувати найсучасніші види 

фінансових послуг. 

Під процесом цифрової трансформації розуміється використання 

цифрових технологій з метою вдосконалення існуючих бізнес-моделей, а також 

підвищення ефективності діяльності. Даний процес має на меті впровадження 

інноваційних технологій на постійній основі, що призведе до повноцінної 

цифрової трансформації всієї економіки. Використання цифрових технологій 

удосконалить шляхи взаємодії банків, державної влади та потенційних клієнтів. 

Цифрова трансформація передбачає повсюдне впровадження сучасних 

способів надання банківських послуг. Кількість філій банків знижується, багато 

послуг переводяться у сферу онлайн-сервісів, особливо при видачі кредитів або 

інвестуванні коштів [1].  

Подібна трансформація банківського сектора має і свої недоліки: старше 

покоління може не встигати за прискоренням процесу цифрового розвитку і для 

нього повна відмова від традиційних способів ведення діяльності не є благом, 

хоча банкам вигідно повністю перейти в он-лайн і вже існують банки, що 

працюють виключно на мобільних цифрових платформах.  

Застосування досягнень цифрових технологій в Україні розширює 

клієнтську базу за рахунок майже повсюдної і цілодобової доступності 

банківських послуг. Процес цифрової трансформації банківського сектора 

включає наступні елементи: аналіз досвіду роботи з клієнтами, цифровізація 

наданих продуктів і послуг, а також трансформація внутрішніх процесів 

організації. Результатом такої діяльності стане оздоровлення, модернізація 

економіки, та конкурентоспроможність. 

Цифровізація банківської діяльності сьогодні - це не модний тренд, а 

необхідна умова існування на ринку. Перехід людської свідомості на digital 

може зайняти десятиліття, і банки вже зараз повинні замислитися про 

трансформацію культури в організації в цілому, і про створення довірчої 

середовища, яка дозволить створити баланс між адекватним контролем безпеки 

і прийнятним ризиком застосування новітніх технологій. 

 З огляду на це сучасні банки працюють над формуванням так званої 

адаптаційної бізнес-моделі, здатної забезпечити оптимальний рівень 

конкурентоспроможності в умовах цифровізації. Реалізація принципів, 

закладених в основу адаптаційної бізнес-моделі банку для подальшої 

трансформації в екосистему, відбувається через впровадження цифрових 

рішень: розробка digital-продуктів та сервісів на умовах забезпечення принципу 

end-to-end; реалізація крос-продуктів; консультування клієнтів з фінансових 

питань; забезпечення порівняння продуктів; розвиток digital-каналів 

інтерактивної взаємодії банку з клієнтом;забезпечення найвищого рівня 
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конфіденційності та захисту даних клієнта; моніторинг клієнтських вражень; 

інтеграція з соціальними мережами глибока з небанківськими 

сервісами;партнерство з небанківськими установами шляхом відкриття API та 

реалізації спільних проектів тощо. 

Водночас, нетрадиційні фінансові посередники захоплюють ринок і 

зміцнюють власні позиції. Вони будують бізнес на основі платформ та 

екосистем, принципова відмінність яких полягає в тому, що перші – онлайн-

шлюз або інтеграційний шар між бек-офісними системами банку та всіма його 

фронт-офісами взаємодії з клієнтами, а другі формують середовище ефективної 

взаємодії банків, небанківських фінансових установ і споживачів навколо 

фінансових інновацій для забезпечення синергетичного ефекту їх використання 

і поширення, а також еволюційного розвитку [2]. 

Прогрес в області цифрових технологій і комп’ютерних систем дозволяє 

банківському сектору працювати ефективніше, оновлюючи традиційні способи 

ведення бізнесу. 

Останніми роками ситуація докорінно змінюється внаслідок появи 

FinTech, високого рівня їх інноваційності та використання можливості 

входження на ринок фінансового посередництва, керуючись і використовуючи 

дисбаланси щодо властивостей продуктової пропозиції традиційних учасників і 

реальними потребами та очікуваннями клієнтів. Загроза втрати ринкових 

позицій підштовхнула банки до трансформаційного перетворення бізнес-

моделі та налагодження стратегічно взаємовигідної співпраці з FinTech-

компаніями, тобто побудови адаптаційної до вимог і умов цифровізації 

бізнес-моделі. У такий бізнес-моделі можна виокремити дві підсистеми:  

1)робота з клієнтами, що орієнтована на формування найбільш якісного 

клієнтського досвіду та нової цінності для нього;  

2) внутрішня модель функціонування банку. 

Цей поділ визначає обов’язковість цифрової оптимізації механізму 

взаємодії з клієнтами, створення персоніфікованих банківських продуктів; 

забезпечення внутрішніх бізнес-процесів банку; виявлення і розуміння потреб 

клієнта (табл. 1). 

Таблиця 1 

Еволюція концепції бізнес-моделі банку  
 

Традиційна 

бізнес-модель банку 

Адаптаційна 

бізнес-модель банку 
Екосистема 

Задовільний рівень 

автоматизації процесів 
Цифрові end-to-end процеси Ефективне використанням API 

Реалізація продукту в 

центрах обслуговування 
Цифрові канали продажу 

Єдиний цифровий канал 

продажу багатокомпонентного 

продукту 

Задовільний рівень 

гнучкості обслуговування 

Гнучкий та адаптивний 

спосіб обслуговування 

Глибока інтеграція з суміжними 

сервісами 

Реалізація продукту на 

загально визначених 

умовах 

Персоналізація продажу 

Розширена персоналізація 

продажу багатокомпонентного 

продукту  

Джерело: [3] 
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АТ КБ «ПриватБанк» став першим у світі банком, який відкрив публічне 

API, що на сьогодні використовують майже п’ять тисяч партнерів, у томі числі 

за межами України. API дозволяє здійснювати переказ між картками банку, 

платежі на картки будь-якого банку України та міжнародного банку, купівлю 

ваучерів Skype, обраного номіналу, поповнення мобільного зв’язку, продаж 

білетів на спортивні та розважальні заходи тощо.Отже, екосистема є відповіддю 

на виклики цифровізації, що інтегрує фактори бізнесу для зростання вартості, 

зміцнення фінансової стійкості та підвищення рівня конкурентоспроможності.  
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Основним трендом розвитку світової економіки на сучасному етапі є її 

цифровiзацiя. В умовах конкуренції цифровiзацiя сприяє збільшенню частки 

ринку банківських послуг, скороченню витрат, розширенню клієнтської бази, 

підвищенню фінансової стійкості та безпеки банку. Цифровiзацiя представляє 

собою комплекс сучасних органiзацiйно-управлiнських, інституційних, 

фінансових інновацій в будь-якій сфері функціонування банку. Проте на 

сьогодні ґрунтовних досліджень чинників впровадження фінансових інновацій 

в банківській сфері немає, тому це зумовлює актуальність дослідження. 

Метою дослідження є виявлення внутрішніх чинників (стимуляторів та 

дестимуляторів) впровадження фінансових інновацій в банківській сфері, 

зумовлених поширенням процесів цифровiзацiї економіки. 

https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.80


31  

Проблемою iнновацiйних процесiв у банкiвськiй сферi займались такi 

видатнi вченi: Мошенець Олена Володимирівна, Краус Наталія Миколаївна, 

Кучанський Олександр Юрійович,  Корнівська Валерія Олегівна. 

В еру цифрової економіки основним ресурсом є достовірна, точна, 

надійна та своєчасна інформація. Основою розвитку цифрової економіки є 

віртуальна мережа Інтернет. Цифрова економіка характеризується активним 

впровадженням, використанням цифрових технологій для зберігання, обробки й 

передачі інформації в усі сфери діяльності людини. Основна мета цифровiзацiї 

банківської діяльності – це збільшення прибутку за допомогою застосування 

фінансових інновацій. Може бути досягнута тільки при ефективній координацiї 

правлiнням роботи всiх головних служб банку: операцiйно-технологiчної, 

маркетингової, кадрової та фінансової.  

На сьогоднiшнiй день найбiльш розповсюдженими є такi види 

iнновацiйних банкiвських продуктiв: мобiльний банкiнг; Iнтернет-банкiнг; 

«зона 24»; електронний залишок; POS-термiнали в торговельних мережах; QR-

банкiнг; розумна заправка; Send money; фотокаса [1].  

До найцікавіших iнновацiйних банкiвських сервісів, якi активно 

використовуються в інших країнах та можуть бути застосовані в Україні, можна 

вiднести: сервiс P2P-перекази через мобiльний телефон (Obopay, Hal-Cash від 

Bankinter, POPmoney від PNCBank); кредитна карта «Кобренд» від CIBC Bank 

(Канада) та мережі ресторанiв Tim Hortons; 3) проект Keep the change вiд Bank 

of America 4) депозитний проект SmartyPig вiд WestBank (Великобританiя) [2].  

Появі кожного продукту чи сервісу передує попит та зацікавленість 

клієнтів. Тому створення, впровадження та реалізація нового банківського 

продукту чи сервісу – це титанічна робота усього персоналу банку. Можна 

стверджувати, що банківські інновації є віддзеркаленням інтелектуального 

потенціалу персоналу банку. Розвиток цифрової економіки пролягає через 

внутрішній ринок виробництва, використання та споживання iнформацiйно-

комунiкацiйних та цифрових технологій. Тому необхідно розглянути внутрішні 

активізуючі та гальмівні чинники впровадження банками фінансових інновацій. 

До внутрішніх чинників стимуляторів, що спонукають банки 

впроваджувати i використовувати фінансові інновації, можна віднести:  

– необхiднiсть скорочення часу обробки iнформацiї, оптимiзацiї витрат, 

пiдвищення продуктивностi, рентабельностi. Оскiльки сьогоднi 

спостерiгається значний рiвень розвитку мережi фiлiй i вiддiлень 

банкiв за одночасного зменшення попиту з боку роздрiбних клiєнтiв. 

До того ж близько 30 % фiлiй i вiддiлень є збитковими;  

– необхiднiсть розширення ринку i географiї послуг, боротьбу за клiєнта, 

збiльшення клiєнтської бази;  

– одержання конкурентних переваг банкiвською установою;  

– комплексну автоматизацiю дiяльностi; 

– пiдвищення iмiджу банкiвської установи.  

Чинники дестимулятори, що гальмують впровадження банками 

фінансових інновацій [3]:  

– ризик невиправданості впровадження та використання технологій;  
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– освоєння не характерного для банку виду діяльності; 

– обмежені ресурси.  

Усунення або зменшення впливу чинників дестимуляторів впровадження 

новітніх технологій може бути забезпечене шляхом [4]:  

– співпраці з іншими фінансовими установами та FinTech-компанiями 

щодо використання спільних розробок;  

– застосування хмарних технологій i впровадження перевірених рішень, 

що вже використовуються іншими, переважно закордонними, 

банками;  

– використання технологій Big Data. 

Отже, використання цифрових технологій в банківській діяльності 

сьогодні є об’єктивною необхідністю та має важливе значення. Це дає змогу 

банківським установам зменшувати свої витрати та забезпечує клієнтам більш 

зручний i швидкий доступ до банківських послуг. Розвиток цих цифрових 

технологій рухатиметься в напрямі: забезпечення цілодобового доступу клієнта 

до банківських послуг як безпосередньо, так i через посередників; спрощення 

автентифікації й авторизації користувачів, спрощення процедур виконання 

клієнтами банківських i фінансових операцій; інтеграції з іншими фінансовими 

установами i FinTech-компаніями та використання спільних розробок; 

використання банківськими установами хмарних технологій для розміщення 

програмних засобів, що забезпечують доступ клієнтів до банківських послуг. 

Разом з тим, розвиток цифрових технологій має підвищувати потенціал 

розвитку банку, дозволяти банкам швидко адаптуватися i знаходити своє місце 

у висококонкурентному середовищі цифрової економіки.  
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Найважливішим завданням банківської установи є вміння навчитися 

якісно і правильно оцінювати ризики, контролювати та керувати ними. Успішне 

вирішення цієї складної проблеми можливе лише за умови використання 

сучасних стратегій, методів і систем управління ризиками. 

Метою дослідження є  пошук сучасних підходів модернізації системи 

управління ризиками у вітчизняних банках України під випливом процесів 

цифровізації та з’ясування пропозицій та шляхів вдосконалення управління 

ризиками в банках України. 

Цифровізація діяльності банківської системи – це система заходів, яка 

спрямована на удосконалення співпраці з фінтех-стартапами з метoю 

забезпечення довгострокових цілей розвитку пов’язаних з започаткуванням 

сучасних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг для розширення 

клієнтської бази і поліпшення конкурентоздатності банку. Для вітчизняних 

банків цифровізація діяльності на даному етапі потребує такого стилю роботи, в 

основі якого є пошук сучасних можливостей, здатність залучати і 

використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із різних джерел, 

добиваючись доцільного результату при мінімальних затратах. Для того, щоб 

уникати ризиків банківська система застосовує підходи для побудови системи 

контролю та пошук шляхів їх мінімізації [1]. 

Приклади моделей та інструментів оцінки ризиків:  

– Фінансовий ризик - характеризується iмовірністю втрат фінансових 

ресурсів (грошових коштів). Інструменти оцінювання : факторний аналіз 

фінансового результату (P&L Attribution),  аналіз грошових потоків,  аналіз 

коефіцієнтів і нормативів [2]; 

–   Кредитний ризик - це ризик банку-кредитора, пов’язаний з не сплатою 

позичальником основного боргу і відсотків за виданими кредитами. Кредитний 

ризик, за словами авторитетного американського фінансиста Роуза, автора 

книги "Банківський  менеджмент", - це ймовірність того, що вартість частини 

активів банкузнизиться. Інструментами оцінки ризику є: PD, LGD та EAD, 

рейтингові моделі, експозиція для ризику контрагента та CVA, очікувані 

кредитні збитки за МСФЗ; 

–   Ринковий ризик, який пов’язаний з втратами через коливання норм 

позичкового відсотка, змінами прибутковості і фінансового благополуччя 
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компаній (банків) - емітентів цінних паперів, а також інфляційним знеціненням 

грошей. Відмінною рисою цих ризиків є їх невід’ємність від банківської 

діяльності, оскільки сама суть операцій, пов’язаних з цими ризиками, 

характеризує певний ступінь ймовірності втрат. Оцінювання ризику 

здійснюється завдяки: VaR (вкл. Stressed VaR, IRC), Expected Shortfall , моделі 

для визначення очікуваних вхідних і вихідних грошових потоків. 

–   Ризик ліквідності - наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який спричинений через неспроможнiсть банку здійснювати свої 

зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприпустимих втрат. 

Ризик ліквідності здійснюється через нездатність управляти 

непередбачуваними відтоками коштів, змінами джерел фінансування або 

виконувати позабалансові зобов’язання. Оцінювання ризику здійснюється 

завдяки: VaR (вкл. Stressed VaR, IRC), Expected Shortfall, моделі для визначення 

очікуваних вхідних і вихідних грошових потоків.  

–   Операційний ризик - вiдповідно до визначення,  Базельського комітета з 

банківського нагляду, операційний ризик є ризиком втрат через неадекватність 

чи порушення внутрішніх процесів, збої у діяльності людей і функціонуванні 

системи. Оцінювання ризку виконується таким чином : аналіз розподілу втрат 

(Loss Distribution Approach ), Інтеграційні моделі.  

–   Комплаєнс-ризик - ризик юридичних санкцiй, фінансових збитків або 

втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства України, 

нормативно-правових актів, внутрішніх положень і правил, а також стандартів 

саморегулівних організацій. Аналіз здійснюється завдяки: Anti-Money 

Laundering (AML), Anti Fraud, Trader surveillance. 

Раніше банкiвський нагляд базувався на оцінці дотримання банками 

встановлених регулятором вимог – так званий «Compliance-basedapproach»[3]. 

Зараз його доповнено новим підходом, в основі якого є оцінка ризиків та якості 

управління цими ризиками в банку, враховуючи аналіз поточного стану банку, 

стратегії і бізнес-плану його зростання та оцінювання того, як поведе себе банк 

у майбутньому. Тобто запроваджено так званий «Risk-based approach» шляхом 

застосування сучасного  наглядового інструменту – оцінки банку за методом 

SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Оцінювання банків у рамках 

SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) включає аналіз чотирьох 

ключових компонентів: життєздатності і стійкості бізнес-моделі, якості 

корпоративного управління, ризиків капіталу і ризиків ліквідності. 

Сьогодні технології проникають у всі галузі бізнесу, і банківська справа 

не є винятком. Оскільки цей домен стосується даних, клієнтів, безпеки та 

транзакцій, він повинен відповідати сучасним  технологічним тенденціям та 

інноваціям. З метою удосконалення управління ризиками в банківських 

установах можливо використовувати такі технології  цифрового банкінгу: 

1. Оскільки під час аналізу та управління ризиками банківської діяльності 

дані є ядром майже всіх банківських операцій, зростає потреба у рішеннях для 

обробки великих даних. Велика аналітика даних (Big Data) є важливим 

інструментом для обробки великих даних від оцінки ризиків та управління 

ними до оцінки кредитоспроможності та прогнозного аналізу. Також цифрова 
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технологія Big Data у банківському секторі виявляє підозрілі операції з 

кредитними картками. Ідентифікація сумнівних операцій здійснюється на 

основі аналізу великої кількості банківських транзакцій за минулі періоди часу, 

що виявились шахрайськими. Використання спеціалізованих алгоритмів 

дозволяє зменшити рівень реалізації злочинів з кредитними картками, а також 

сприяє боротьбі з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом. 

Використання  Big Data в банківській сфері використовується для кращої 

оцінки банківських ризиків і більш ефективного маркетингу. 

2. Банки продовжують боротися із шахраями, які незаконними способами 

отримують кредити й обманом змушують людей переказувати гроші на свої 

рахунки. Для мінімізації таких випадків і уникнення банківських ризиків в 

умовах цифровізації можливо використовувати штучний інтелект (AI). AI-

системи виявляють та  оцінюють кредитні ризики, виявляють підозрілі 

транзакції і визначають клієнтів, які більше за інших ризикують попастися в 

пастку аферистів. Елементи штучного інтелекту, вбудовані в платформу, 

допомагають грамотно аналізувати коливання валютних курсів, істотно 

знижують витрати і операційні ризики банку. Також АІ знаходить зловмисників 

завдяки біометричному аналізу [3].  

3. Технологія Blockchain головною метою якої є - безпека даних та 

транзакційних операцій. Технологія дозволяє забезпечити безпечне зберігання 

даних та забезпечує прозорість банківської системи. Банки-новатори вважають, 

що блокчейн в умовах цифровізації допоможе їм скоротити час, витрати і 

ризики в таких сферах, як довідкові дані, роздрібні платежі і споживче 

кредитування. Отже, технологія Blockchain застосовується банками задля 

уникнення проблем кібербезпеки та гарантування  захисту персональних даних. 

Отже, впровадження банком в умовах цифровізації , сучасних технологій 

цифрового банкінгу у свою діяльність, є необхідним. Наведені вище технології, 

такі як: Blockchain, штучний інтелект (AI), Big Data банківська система 

використовує для підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень в 

складних умовах невизначеності. Їх ефективне використання дозволить 

банківським установам зменшувати свої витрати, керувати ,швидко 

розпізнавати та уникати  банківських ризиків. 
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На сьогоднішній день без використання інновацій, діяльність суб’єкта 

господарювання у будь-якій сфері буде неефективною. Банківська сфера не є 

винятком, оскільки вона є високо чутливою до впровадження інноваційних 

підходів та методів обслуговування клієнтів. Цифрова економіка дуже стрімко 

проникає в життя споживачів фінансових послуг змінюючи не лише процедуру 

та форму банківського обслуговування, а й загальну концепцію побудови 

взаємовідносин з клієнтом. 

Значний внесок у дослідження фінансових інновацій зробили такі 

закордонні дослідники, як З. Боді, Б. Грехем, П.Ф. Друкер, К. Девіс, Р. Зінгалес, 

Р. Мертон, Х. Мінські, Ф. Мишкін, Й. Шумпетер, М. Юнус. Також вагомий 

внесок у дослідження даної проблематики зробили й українські науковці, 

зокрема: Г. Азаренкова, О. Барановський, С. Єгоричева, М. Крупка, І. Лютий, Т. 

Медвідь, Н. Пантєлєєва, Р. Слав’юк та ін. 

Стрімке запровадження інноваційних банківських продуктів є 

результатом масштабного розвитку процесів цифровізації. Вони формуються 

шляхом впровадження нових або суттєво вдосконалених банківських продуктів 

і послуг, які відповідають та задовольняють фінансові потреби клієнтів, 

задовольняють власні інтереси банку та вимоги банківського законодавства, а 

також приносять зацікавленим сторонам додаткові вигоди.  

Цифровізація економіки змінила систему економічних відносин. 

Збільшуються конкуренція та дезінтермедіація з боку небанківських 

провайдерів послуг, зокрема, не тільки фінансово-кредитних установ, але й 

високотехнологічних компаній і стартапів «Fintech». Так, останніх можна 

вважати, з одного боку, реальною загрозою для розвитку або навіть існування 

банківського сектору, якщо враховувати, що вони поряд з новими 

технологічними рішеннями прагнуть стати лідерами в його високорентабельних 

сегментах, а з іншого – новим етапом розвитку, якщо банки зможуть подолати 

традиційний консерватизм і співпрацювати, формуючи нові прогресивні 

відносини з «Fintech» [1]. 

Цифровізація банківської діяльності – це система заходів, спрямованих на 

поглиблення співпраці з фінтех стартапами з метою досягнення довгострокових 

цілей розвитку пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, 

нових банківських продуктів і послуг для збільшення та розширення 

клієнтської бази і підвищення конкурентоспроможності банку. 
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Сьогодні в Україні найбільш розвиненими банками в контексті 

впровадження інноваційних технологій є «ПриватБанк», «Райффайзен банк 

Аваль», «АльфаБанк», «ОТП Банк» та ін. Вони вже більше ніж упродовж 

десятиріччя виділяються поміж інших вітчизняних банків якістю надання 

інноваційних продуктів, в тому числі таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг 

[2]. 

У вересні 2019 року «ПриватБанк» презентував FacePay24 - це технологія 

розпізнавання обличчя. Спільний проект «ПриватБанк» і Visa став першим в 

Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі. За 

допомогою Приват24 ця можливість доступна всім клієнтам банку і будь-яким 

офлайн і онлайн-торговцям. Дана технологія використовує одну з провідних у 

світі систем автоматичного розпізнавання обличчя Amazon Recognition, але 

наразі відбувається робота над розробкою власної технології [3]. 

Також «ПриватБанк» разом із Mastercard анонсували поведінкову 

біометрію - перший в Україні проект верифікації клієнтів, заснований на 

поведінковій біометрії, націлений на якісне забезпечення прогресивної та 

безпечної аутентифікації в епоху, коли пароля не достатньо для захисту 

облікового запису. Технологія NuData ідентифікує поведінку користувача та 

реагує на вхід аккаунт або його перебування в користуванні стороннього 

користувача, вона аналізує 300 показників поведінки та використовує машинне 

навчання. Платформа NuDetect вже впроваджена в Північній Америці, 

Латинській Америці та Європі. В грудні 2018, в період активного шопінгу, 

NuData допомогла ритейлерам виявити понад 1 мільярда неправомірних 

цифрових операцій і зупинити 99 % шахрайських атак, заощадивши торговцям 

в усьому світі понад 500 мільйонів доларів [4]. 

Досить перспективним вбачається реалізований спільний проект 

Mastercard із «ПриватБанк» та мережею АЗС WOG. Нова послуга дає змогу 

користувачу отримати на касі супермаркету автозаправки до 500 грн. Для цього 

досить під час оплати покупки палива або супутніх товарів картою достатньо 

замовити у касира видати необхідну суму готівкою. При цьому купівля товару і 

оплата картою є обов’язковою умовою для отримання коштів. Зняти готівку 

можна з будь-якої платіжної картки «ПриватБанк» – зарплатної, студентської, 

соціальної – з магнітною смугою. Отримання коштів з кредитного рахунку на 

першому етапі впровадження послуги не передбачено. 

«ПриватБанк» запроваджено власну кнопку для оплати на сайтах Privatpay. 

PrivatPay – це зручний, швидкий і безпечний спосіб здійснення оплати на 

сайтах і в додатках для власників карт за допомогою програми Приват24. 

PrivatPay дозволяє швидко здійснити оплату за наявності будь-якого 

доступного пристрою без необхідності повторного введення реквізитів та на 

умовах максимальної гарантії захищеності платежів.  

Досить інноваційним сьогодні можна відмітити підхід банків до 

задоволення потреб клієнта на умовах врахування індивідуальних естетичних 

вподобань. Так «ПриватБанк» надає клієнтам можливість самостійно вибирати 

власну карту з декількох запропонованих сучасних дизайнерських рішень. 

Крім того, клієнти «ПриватБанк» мають можливість самостійно 
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змінювати дизайн обкладинок платіжних карт, доданих в цифровий гаманець. 

Для цього достатньо оновити додаток Privat24 до останньої версії і вибрати 

будь-який з ексклюзивних віртуальних дизайнів. Послуга установки дизайну 

карти в цифрових гаманцях є безкоштовною [3]. Тож в цілому зрозуміло, що 

банки дотримуються певних досить специфічних ринкових тенденцій та 

затрачають об’ємні ресурси на підтримку трансформаційного процесу 

цифрового реформування власних традиційних бізнес-моделей. Процес 

автоматизації надає безальтернативну можливість виконання складних завдань 

та упорядковує їх, роблячи банківські продукти більш доступними та зручними 

для споживачів. 

Робота банку з Big Data передбачає деталізований аналіз специфіки 

використання клієнтом певного набору фінансових послуг з метою розробки та 

ефективного впровадження індивідуального персоніфікованого підходу до 

забезпечення високоякісного процесу задоволення потреб клієнта. 

На сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг банківські 

продукти сприймаються та отримують споживацьку оцінку як окремої та 

конкретні речі. Сучасний клієнт банку воліє мати власну унікальну можливість 

вибору з пропонованого асортиментного переліку ту чи іншу послугу в 

найбільш зручній для себе конфігурації. З огляду на це необхідною є цифрова 

адаптація професійної банківської платформи, націленої на побудову прозорої, 

зручної взаємовигідної комунікації між контрагентами [5].  

Отже, вітчизняний ринок банківських послуг характеризується досить 

високим рівнем впровадження цифрових інновацій. Більшість з них є такими, 

що запозичені з досвіду зарубіжних країн та створюють перспективи для 

розробки власних технологій, які вже мають певні результати апробації. Також 

варто зазначити, що впровадження цифрових інновацій у банківську діяльність 

сприяє зміцненню рівня конкурентоспроможності банків на ринку поряд з 

забезпеченням високого рівня якості задоволення потреб клієнтів та 

формування перспективи до розширення клієнтської бази в майбутньому. 
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За сучасних умов фінансовий та грошово-кредитний ринок 

характеризується значним посиленням конкуренції. Банківські установи 

вимушені застосовувати нові управлінські інструменти для забезпечення 

стійкості та більш гнучкого реагування на зміни середовища. З іншого боку, в 

роботі банківських установ відбулися якісні зміни, що призвели до активного 

використання банками цифрового маркетингового інструментарію. 

Становлення цифрової економіки починається приблизно з 1994 року. Це 

зумовило формування Інтернет-маркетингу і маркетингу, що реалізується через 

інструменти комунікації зі споживачами за допомогою особливих цифрових 

каналів. Різниця між Інтернет-маркетингом і цифровим (digital) маркетингом 

розглянута в табл. 1 [1, с.363]. 

Таблиця 1 

Інтернет-маркетинг і цифровий (електронний) маркетинг 

Відмінності Інтернет-маркетинг Цифровий маркетинг 

Сфера впливу Онлайн-сфера Офлайн- і онлайн-сфери 

Цільова аудиторія 
Всі, що мають доступ в 

Інтернет 

Всі, що мають доступ до цифрових 

каналів, включаючи Інтернет 

Спосіб комунікації з 

цільовою аудиторією 

Електронна пошта, 

сайти та ін. 

До цього додається цифрове 

телебачення, інтерактивні екрани, 

локальні мережі великих міст, POS-

термінали та ін. 

 

Цифрові канали багато в чому змінюють класичне розуміння різних 

аспектів маркетингу. Істотно зросла важливість вмілого використання 

цифрових інструментів моніторингу (наприклад, сервісів, які демонструють хід 

дискусій в режимі онлайн). Тобто інструмент просування, відомий в минулому 

як «сарафанне радіо», під впливом науково-технічного прогресу кардинально 

перетворився і удосконалився. 

Якщо раніше компанії для формування довіри у споживачів 

використовували «агентів» впливу  відомих особистостей, котрі 

підтверджували достовірність реклами, то сьогодні до «лідерів громадської 

думки» прислухаються вже не так охоче. 

Дану тенденцію можна пояснити тим, що сучасні потенційні і реальні 

споживачі в більшості своїй хочуть знати думку про товари і послуги в першу 

чергу таких же споживачів, як і вони самі, сподіваючись таким чином отримати 
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незалежну оцінку [3, с. 30]. Багато в чому це викликано впровадженням ІТ-

технологій в повсякденну реальність. 

Цифровий або digital (діджитал) маркетинг  це вид маркетингової 

діяльності, що за цифровими каналами та цифровими методами дає змогу 

адресно взаємодіяти з цільовим сегментам ринку у віртуальному та реальному 

середовищах. Цифровий маркетинг – це весь комплекс маркетингових дій у 

сучасному світі. Тобто це сучасний маркетинг, якому властива дуальність через 

його гібридний характер: частина функцій виконується в онлайн, а частина – в 

офлайн-середовищі [4, с. 297]. 

У банківській сфері значну роль починають відігравати такі канали 

цифрового маркетингу як :  

‒ контент-маркетинг або контекстна реклама (Google Adwords, 

Yandex Direct;); 

‒ маркетинг в соціальних медіа (SMMsocial media marketing),  

‒ оптимізація для соціальних мереж (SMO social media optimization); 

‒ оптимізація сайту в пошукових системах (SEOsearch engines 

optimization); 

‒ пошуковий маркетинг (SEM search engine marketing) –. 

‒ трафік-менеджмент; 

‒ масиви даних великих обсягів  технологія Big Data; 

‒ вірусний маркетинг; 

‒ RTB (real time bidding) – торги в реальному часі; 

‒ мобільний маркетинг. 

Банки, на відміну від інших кампаній або агентств, мають більшу 

кількість даних про своїх клієнтів. При укладанні договору з Банком, клієнт 

передає свої персональні дані: ПІБ, номер мобільного телефону, адреса 

електронної пошти і т. д. Якщо клієнт має діючий продукт і робить платежі і 

перекази, то за характером операцій банк може формувати більш детальні 

персональні пропозиції, спираючись на перевагах клієнта і його потреби в 

даний момент.  

Новітні досягнення у вивченні підходів до роботи з великими даними (Big 

Data) дозволяють банкам використовувати масиви інформації про поведінку 

клієнта, виявляти закономірності і на їх основі складати поведінкові алгоритми. 

Результатом цієї роботи стає ефективна стратегія продажів і високий рівень 

персоналізації [2].  

Персоналізація в банківських рекламних кампаніях проявляється у 

всьому: від звернення на ім’я в електронних листах до створення 

мультілендінга (посадкової сторінки з адаптивним контентом, який змінюється 

в залежності від запитів потенційного клієнта), геолендінга при заході на сайт 

або повідомлень клієнту про його самому купується товар за рік, і так далі [5, 

с. 87].  

Для залучення уваги клієнтів до банку у віртуальному просторі 

використовуються такі методи як взаємодія за допомогою навчання, ігрових 

кейсів, створення корисного для клієнта контенту. У цьому випадку реклама 
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банківського продукту повинна бути органічно інтегрована в контент, тоді 

знайомство з нею не буде викликати негативу у клієнта. Такий підхід дозволяє 

довше утримувати увагу клієнта, адаптувати складні банківські формулювання 

під конкретного споживача, максимально раціонально і повно використовувати 

весь спектр банківських послуг і пропозицій. 

Проте, головний тренд в цифровому-маркетингу банківської сфери  це 

створення банку, який стає більшим, ніж просто фінансова установа. Прагнення 

банку бути там, де клієнти витрачають гроші, проявляється в колаборації з 

різними брендами (переважно в роздрібній торгівлі). Об’єднання під загальним 

брендом сервісів з різних сфер життя – майбутнє всього банкінгу. Вже зараз, 

наприклад, через мобільний додаток можна забронювати столик в ресторані або 

купити квитки на авіарейс від Приватбанку, також вже є можливість купувати у 

перевірених постачальників і оплачувати товари онлайн через інтернет-

еквайринг. Висока репутація бренду виходить за межі банківського сектора і 

гарантує клієнту перевірена якість, і зростання прибутковості для банку. 

Таким чином, цифровий-маркетинг в банківській сфері  це 

багатоканальний підхід до продажу та надання клієнтам необхідних послуг, 

який за допомогою нових технологій забезпечує безперервне взаємодія з 

клієнтом. А ефективність підходу, а саме повернення витрачених інвестицій, 

обмежується тільки креативністю мислення маркетологів і бюджетом. 
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На сучасному етапі в глобальному інформаційному суспільстві активно 

формується новий економічний лад – цифровий. Відбувається цифровізація 

економічних процесів та проникнення інформаційних технологій в усі сфери 

діяльності. Виникають нові вимоги до джерел конкурентних переваг 

підприємств і ефективним концепціям їх функціонування та управління. 

Актуальність питань пов’язаних з особливістю управління промисловим 

підприємством в умовах інформатизації та цифровізації набувають особливої 

значущості. Необхідно організувати діяльність підприємства з урахуванням 

особливостей переходу на нові принципи цифрової економіки та прогнозування 

можливих проблем, а також розробки рішень і пропозицій щодо мінімізації 

негативних наслідків і посилення основного результату діяльності 

підприємства. 

Сьогодні цифрові технології проникають на всі рівні функціонування 

підприємства, вносячи свої корективи в те, як організовується виробничий 

процес. Розглянемо цифрові технології, які використовуються в управлінні 

активами підприємства. 

Технології Big Data або великих даних. На виробничих підприємствах 

великі дані генеруються також внаслідок впровадження технологій 

Промислового інтернету речей. В ході цього процесу основні вузли і деталі 

верстатів і машин забезпечуються датчиками, виконавчими пристроями, 

контролерами та процесорами, здатними здійснювати обчислення. На основі 

аналізу отриманих даних робляться висновки про стан обладнання, 

ефективності його роботи, якості продукції, що випускається, необхідності 

внесення змін в технологічні процеси і т.д [1]. 

Завдяки моніторингу інформації в режимі реального часу персонал 

підприємства може: скорочувати кількість простоїв; підвищувати 

продуктивність обладнання; зменшувати витрати на експлуатацію обладнання; 

запобігати нещасним випадкам. 

Адитивні технології (3D-друк). Відносно нова технологія виробництва, 

що переживає стадію становлення і є одним з найбільш популярних напрямків 

досліджень. Процес адитивного виробництва має на увазі розробку тривимірної 

моделі об’єкта і його подальшого створення машиною для 3D-друку шар за 

шаром практично з нуля. Такий підхід дозволяє використовувати одну і ту ж 

машину для створення необмеженої кількості найрізноманітніших виробів, 
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кожен раз змінюючи лише їх цифрові моделі. 

Проте, існують певні проблеми у використанні технології адитивного 

виробництва: це обмежений розмір вироблених деталей, обумовлений 

розмірами машин для 3D-друку, відносно висока вартість таких машин, а також 

висока вартість порошкових матеріалів, яка є ресурсною основою для виробів, 

що виготовляються [2]. 

Технології штучного інтелекту. На виробничих підприємствах ШІ може 

застосовуватися практично на всіх рівнях. Зокрема, на рівні виробництва: для 

вдосконалення бізнес-процесів, при автоматизації виробничих ліній, для 

зниження кількості помилок, для спрощення процесу виробництва за рахунок 

використання функцій розпізнавання зображень і діалогового інтерфейсу. 

Також ШІ контролюватиме знос обладнання, виконання поставлених планів та 

інші фактори, які зазвичай відстежує людина [3]. 

Цифрові технології віртуальної і доповненої реальності. На промислових 

підприємствах VR-тренажери і AR-додатки застосовуються для відпрацювання 

технологічних процедур, пов’язаних з обслуговуванням виробничих активів і 

дій в нештатних ситуаціях. При обслуговуванні технічних активів за 

допомогою AR можна створювати підказки та інструкції для виробничого 

персоналу. Наприклад, при наведенні камери планшета з встановленим 

додатком на те чи інше обладнання співробітник буде бачити інтерактивні 

підказки, інструкції по роботі на верстаті або порядок дій при заміні будь-якого 

компонента [4]. 

Таким чином, можна відзначити, що рішення про застосування сучасних 

технологій в управлінні активами може позначитися на діяльності всього 

підприємства. Отримання бажаного ефекту можливо тільки при ретельному 

плануванні й всебічної розробки перспективних технологій їх позитивних і 

негативних сторін.  
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В економічній сфері діджіталізація передбачає активне використання 

цифрових технологій для збільшення ефективності підприємства і оптимізації 

виробничих і робочих процесів. Сьогодні подібні рішення активно 

впроваджуються не тільки в банківському секторі або галузі інформаційних 

технологій, а й в сільському господарстві. 

Технології розвиваються з неймовірною швидкістю, в тому числі в 

Україні, і для того щоб країна була конкурентоспроможною на регіональному 

та світовому рівнях, вона повинна мати можливість впроваджувати останні 

інновації і технології в сільському господарстві. 

Насьогодні в Україні головним завданням сільськогосподарських 

підприємств виступає зниження витрат. Вирішити її можна за рахунок 

діджіталізації, що дозволяє встановити контроль над усіма процесами в режимі 

реального часу. При реалізації даної технології датчики і трекери на комбайнах, 

тракторах і бензовоз, пристрої в складських приміщеннях передають 

інформацію в хмарну систему, звідки після обробки вона надходить на 

електронні пристрої аграрія. Даний механізм дає можливість керівнику 

боротися з розкраданням або нецільовим використанням витратних матеріалів. 

Цифрові технології знижують ризики помилок працівників і виключають 

самоуправство, яке важко контролювати на великих територіях. 

Під час обробітку землі, вирощування сільськогосподарських культур та 

збору врожаю важливість гепросторового фактору зростає. Відтак, 

застосування сучасних електронних картографічних рішень має ключове 

значення в цій сфері і допомагає вирішувати чимало проблем агрокомпаній. 

Завдяки картографічним рішенням українських розробників стають 

можливими: 

 візуалізація динаміки аналізу ґрунтів; 

 аналіз супутникових знімків; 

 створення карт врожайності культур; 

 визначення найбільш продуктивних та врожайних ділянок; 

 відстеження динаміки розвитку культур; 

 контроль стану полів; 

 прогноз врожайності тощо [1]. 

Використовуючи спектральні сенсори, фермер зможе отримувати 

інформацію в різних спектральних діапазонах для прорахунку вегетаційних 

індексів або складання мап розподілу ґрунтів. Всі дані надаються з точними 
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координатами з можливістю детального вивчення і лабораторного аналізу. 

Розробники пропонують досить строкаті послуги: моніторинг ділянки дронами, 

заміри поля, створення карт внесення азоту та гербіцидів, засобів захисту 

рослин, створення візуальних та NDVI-мап полів тощо. 

 

 
Рис. 1. Цифрові технології в аграрній сфері [2] 

 

Покращення ефективності сільського господарства 
Збільшення попиту на харчові продукти на ринках, що розвиваються, 

зумовлене зростанням кількості населення в цих країнах, адже їхні жителі 

звикли споживати велику кількість м’яса та інших калорійних продуктів. З 

іншого ж боку, дефіцит деяких ресурсів, зокрема води та корисних копалин, у 

багатьох частинах світу перетворюється на ще більшу проблему.  

Наприклад, однією з найпоширеніших у світі рослин, багатих на цукор, є 

цукрова тростина. Нещодавно її також почали використовувати для 

виробництва біопалива й електроенергії. Однак через зростання кількості 

населення збільшується і видобуток цієї рослини. Це означає, що для 

максимального врожаю цукрової тростини на мінімальних площах, які до того 

ж відрізняються різним кліматом і типом ґрунту, особливу увагу потрібно 

приділяти технікам вирощування та використанню необхідних ресурсів.  

Крім того, важливо впроваджувати нові технології, які не лише дають 

змогу економити час і гроші, а й забезпечують більш екологічний підхід. Так, 

при збиранні врожаю вручну за годину можна отримати близько 500 кг 

цукрової тростини, а завдяки механічному способу — 100 тонн. Цьому сприяє 

супутникова система управління комбайнами, яка здатна відстежувати сліди від 

коліс задля максимального збору врожаю та мінімізації часу і палива. 
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Створення прозорих і надійних ланцюжків постачання продуктів 

Культура споживання поступово змінюється, і покупці стають все більше 

зацікавленими у безпеці продовольчих товарів. Сьогодні чи не кожен споживач 

для впевненості у власній безпеці прагне знати точне походження продуктів 

харчування та деталі процесу їхньої обробки. Для цього потрібно відстежувати 

послідовність вирощування продуктів, починаючи з посіву зерен і завершуючи 

збиранням урожаю. А це, зі свого боку, створює потребу в поєднаному 

ефективному ланцюжку постачання, який допомагає зменшити продовольчі 

відходи. Проте нині харчовий ланцюжок перебуває під контролем урядових і 

неурядових організацій, що спричинює збільшення кількості врегулювань та 

їхні зміни, через що немає змоги повністю відслідковувати точне походження 

та деталі процесу обробки продуктів. 

Завчасне реагування на нестабільний ринок і ціноутворення 

Підприємства агробізнесу можуть опинитися в умовах нестабільних цін 

на сировину та перебійного постачання сільськогосподарських культур. Тому 

сьогодні компаніям як ніколи потрібно вміти в режимі реального часу 

реагувати на дефіцит пропозиції та попиту, а також на цінові зміни на ринку. 

Таким підприємствам слід налагодити ефективний процес управління ризиками 

та виконати низку дій, спрямованих на уникнення цих ризиків або ж їхнього 

утримання на прийнятному рівні (хеджування). З іншого ж боку, новітні 

технології відкривають різні канали збуту для виробників і створюють нові 

товарні ринки [3].  

Сільське господарство з кожним днем стає все більш 

високотехнологічним: інформація надходить з пристроїв, розташованих в полі, 

на фермі, від датчиків, сільгосптехніки, метеостанцій, супутників, дронів. Дані 

збираються в одному місці від різних учасників виробничих процесів і 

формується інформаційне поле, за допомогою якого аграрій легко може 

знаходити помилки в застосуванні агротехнологій. Ці дані дозволяють 

приймати правильні рішення, які мінімізують ризики і підвищують 

рентабельність сільгоспвиробництва. 
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Виникаючі протиріччя між зростаючими потребами населення і 

шкідливим впливом виробництва на довкілля свідчать про необхідність 

зміщення акцентів діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на користь 

екологічної складової. Екологічно безпечне підприємництво є дієвим 

механізмом вирішення багатьох екологічних проблем, які неможливо 

розв’язати за допомогою традиційних заборонних заходів. 

В економічно розвинених країнах пріоритетними напрямами є охорона 

навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів, тому кредитування екологічних програм в сучасних 

умовах набуває важливого значення. При цьому, саме банківське кредитування 

в усьому світі є однією з основних форм фінансового забезпечення екологічно 

безпечного підприємництва. 

Метою дослідження є аналіз тенденцій розвитку банківського 

кредитування екологічно безпечного підприємництва та виявлення перспектив 

його розвитку в Україні. 

На сьогоднішній день в Україні екологічно безпечне підприємництво 

перебуває на початковій стадії розвитку і його поширення носить епізодичний 

характер. Нині ні в науковій, ні в нормативно-правовій літературі немає 

єдиного визначення поняття «екологічно безпечне підприємництво». В 

більшості літературних джерелах вживається тотожне поняття «екологічне 

підприємництво». Відповідно до положень Господарського кодексу України, 

підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку [1]. 

З появою кожного нового етапу розвитку економіки з’являються свої 

характерні особливості, змінюються ключові фактори, що визначають умови і 

фактори росту економічних суб’єктів, що в подальшому забезпечують 
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ефективне функціонування і розвиток всієї економічної системи країни, що 

перетворює традиційну економіку на цифрову. Цифровізація економіки сприяє 

екологізації виробництва. Активно розвивається точне землеробство, яке є 

одним з базових елементів ресурсозберігаючих технологій в сільському 

господарстві, що сприяє економії ресурсів, покращенню (оптимізації) 

сільськогосподарського виробництва задля отримання максимальних 

прибутків, випуску якісної продукції та збереження довкілля. 

Як показує міжнародний досвід, протягом останніх років активно 

створюються smart фабрики, що збільшують економічний ефект і, 

найголовніше, дозволяють підвищити рівень екологічної чистоти виробленої 

продукції. Smart фабрики реалізуються через цифровізацію виробництва, а 

саме: забезпечення персоналу мобільними платформами; установка на 

обладнання датчиків і промислових контролерів; установка нового обладнання, 

яке спочатку вже оснащене цифровими інтерфейсами; ідентифікація фізичних 

об’єктів підприємства [2]. 

Крім того, останнім часом набувають популярності такі поняття, як 

«зелений бізнес», «зелена економіка». Зелений бізнес можна визначити як 

бізнес, що дотримується принципів екологічної збалансованості у своїй 

діяльності, прагне до використання відновлюваних ресурсів і намагається 

мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на довкілля. Інтерес до 

екологічно безпечного підприємництва викликає можливість виходу на якісно 

інший рівень в питаннях вироблення та використання зелених технологій 

широкого спектра, пов’язаних з екологізацією техносфери. 

Тенденції, які склалися за останні роки у кредитуванні екологічно 

безпечного підприємництва банками України свідчать про скорочення обсягів 

надання кредитних ресурсів, а також про зростання їх вартості. 

Міністерство екології та природних ресурсів України зацікавлене у 

співпраці з держбанком АБ «Укргазбанк» та Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC) щодо залучення кредитування екологічних програм. 

Надання державним банком кредитування підприємствам-забруднювачам для 

модернізації обладнання та встановлення автоматизованої системи онлайн-

моніторингу викидів в атмосферне повітря не тільки зменшує кількість 

шкідливих речовин, а і значно поліпшить екологічну ситуацію в Україні. 

У процесі аналізу інвестиційного забезпечення природоохоронної 

діяльності за 2014–2018 рр. виявлено тенденцію зростання загальних витрат 

суб’єктів господарювання на охорону навколишнього природного середовища 

на 56,9 % (з 21925,6 млн грн у 2014 р. до 34392,3 млн грн у 2018 р.), у т. ч. 

поточні витрати – на 74,1 %, капітальні інвестиції – на 26,6 %. Аналізуючи 

структуру природоохоронних витрат, можна стверджувати, що частка 

капітальних інвестицій коливалася в межах від 29,28 % до 31,21 %. Тобто 

капітальні видатки становлять у середньому лише третину всіх 

природоохоронних витрат. Це свідчить про їх поточну спрямованість, що не 

повною мірою сприяє формуванню ресурсної бази модернізації [3]. 

На сьогодні у світі відставання в фінансуванні еко-проектів становить 

близько 20,7 трлн дол. За оцінкою Міжнародної фінансової корпорації, Україні, 
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аби досягти поставлених цілей до 2030 року, потрібно інвестувати у еко-

проекти близько 70 млрд дол. Незначна кількість українських банків 

(Украгазбанк, Кредобанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, 

ПриватБанк, МегаБанк) працює з національними кредитними програмами в 

сфері енергоефективності та пропонує кредитні продукти для фізичних та 

юридичних осіб. Серед українських банків, які надають кредити під екологічні 

програми, провідним є АБ «Укргазбанк». Еко-кредити в структурі кредитного 

портфеля АБ «Укргазбанк» мають вагому частку. У 2018 р. частка еко-кредитів 

в кредитах корпоративному бізнесу становила 27 % (10980 млн грн), в кредитах 

малому та середньому бізнесу – 67,1 % (3265 млн грн), в кредитах роздрібному 

бізнесу – лише 0,23 % (37,7 млн грн) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Еко-кредити АБ «Укргазбанк» у 2016—2018 рр. 
Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Отже, пільгове кредитування державними банками підприємств-

забруднювачів сприятиме скороченню шкідливого впливу промислового 

виробництва на навколишнє природне середовище. Однак, незважаючи на 

позитивні зміни, що відбулися за останні роки в сфері кредитування 

екологічних проектів, банківськими еко-кредитами користується незначна 

частина суб’єктів підприємництва. Це пов’язано з умовами, на яких банки 

надають кредити, а саме: високими процентними ставками; потребою в 

довготерміновому кредитуванні, пов’язаному з реалізацією проектів; 

відсутністю у позичальника гарантій або заставного майна. Крім того, 

особливої уваги потребує дослідження ризиків банківського кредитування 

екологічно безпечного підприємництва в Україні. 
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Вже 12 років поспіль економіка України стабільно перебуває у стані 

економічної стагнації. Спочатку причиною різкого економічного погіршення 

стала глобальна фінансова криза 2008-2009 років, яка, з одного боку, виявила 

всі слабкі місця у вітчизняній системі банківництва, а з іншого, суттєво 

підвищила фінансову крихкість банків України на кілька років уперед. Друга 

фінансово-економічна криза була спричинена відомими політичними подіями, 

утім, її глибина була безпосередньо пов’язана з хронічними економічними 

дисбалансами вітчизняної економіки на фоні несприятливої світової динаміки, 

а також проблем банківського сектору, які залишилися невирішеними ще після 

кризи 2008-2009 років. Наразі мають місце всі передумови  економічної 

стагнації у результаті спалаху пандемії коронавірусу, утім, варто відмітити, що 

багато аналітиків, експертів, науковців неодноразово заявляли про 

невідворотність економічного спаду у кінці 2020 на початку 2021 років через 

цілу низку об’єктивних економічних чинників.  

Зараз, через різке замороження ділової активності практично всіх без 

винятку національних економік світу, посилюється економічна нестабільність: 

скорочується ВВП, стрімко падає бізнес, виникають проблеми з фінансами. У 

такій ситуації світова економічна криза невідворотня. Якщо вона спонукатиме 

несприятливі ринкові умови для вітчизняних експортоорієнтованих 

підприємств, то, на нашу думку, це може спричинити повторення економічної 

кризи 2008 року. Але варто відмітити, що глибина і тривалість кризи напряму 

залежить від можливості банків виконувати своє економічне призначення, 

тобто безперервно та ефективно задовольняти потреби економічних агентів у 

фінансових продуктах. Саме з огляду на це обрана тема є актуальною і 

потребує розгорнутого дослідження.  
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 Метою даної наукової праці є дослідження сучасного стану банків, оцінка 

їх фінансової стійкості та характеристика основних загроз поточній фінансовій 

стійкості банків напередодні очікуваної економічної стагнації.  

 Банки, здійснюючи ефективний перерозподіл фінансових ресурсів у 

процесі задоволення потреб широкого кола економічних агентів у фінансових 

послугах, створюють передумови сталому економічному розвитку країни. 

Зокрема, економічне призначення банків проявляється у кредитуванні агентів  

реального сектору економіки, регулюванні потоків грошових коштів, 

забезпеченні економіки необхідним обсягом фінансових ресурсів. Під 

«фінансовою стійкістю банку» розуміємо такий стан банку, який 

характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для 

підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною 

діяльністю [1]. Тобто фінансова стійкість є основною передумовою їх здатності 

безперервно виконувати основні функції незалежно від умов середовища.  

 Варто відмітити, що починаючи з 2018 року, Національний банк 

систематично проводить оцінку фінансової стійкості банків, одним з етапів якої 

є стрес-тестування. Останнє дозволяє спрогнозувати фінансову стійкість 

окремого банку за умови значущих змін макроекономічного середовища на 

підставі розрахунку нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) і 

нормативу достатності основного капіталу (Н3). У 2019 році стрес-тестування 

пройшли 29 банків, на які припадає загалом 90 % активів банківської системи. 

Тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями. Зауважимо, 

що згідно з песимістичним сценарієм припускаються такі явища: низька 

операційна ефективність, коротка строковість фондування, недостатньо 

консервативна оцінка кредитоспроможності позичальників та значна валютна 

складова у балансах банку. Результати тест-тестування банків у 2019 році 

подано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Значення нормативів достатності капіталу в перший рік базового та 

песимістичного сценарію стрес-тестування (у розрізі банків) 
 Джерело: [2, с. 25].  

 

 Як видно з рис. 1 більшість продіагностованих банків України за умови 
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незмінності економічного середовища здатні забезпечувати належний запас 

фінансової міцності, оскільки, як норматив Н2, так і норматив Н3 за більшістю 

банків перевищують нормативні значення. Утім, за умови настання 

песимістичного сценарію значно більша кількість банків не здатні виконати 

нормативи Н2 і Н3 навіть на 50 %.  

 Варто зауважити, що розрахунки НБУ щодо стресостійкості банків за 

базовим сценарієм спираються на поточну структуру їх активів. Наголосимо, 

що банки України вже 5 років поспіль не є активними кредиторами реального 

сектору економіки. Як зазначає статистика НБУ, досить високу частку в 

активах банківського сектору займають інвестиції в ОВДП (рис. 2).  

 

 
Рис.2 Частка ОВДП і кредитів та заборгованості клієнтів у структурі чистих 

активів станом на 1 січня 2018-2020 рр. 
Джерело. Побудовано автором на основі даних статистики НБУ. 

 

 Так, порівнюючи частки вкладень банків в кредитування економічних 

агентів з інвестиціями в ОВДП бачимо, що розрив між цими показниками 

становить лише 15 %. Важливо зазначити, що саме 2019 рік став першим роком 

після початку кризи 2014 року, коли банки активізувалися на кредитному 

ринку. Проте їх частка в активах становить лише 37,6 %. Тобто можна сказати, 

що банки наразі є активними кредиторами уряду, а не реального сектору 

економіки, що не дозволяє, на нашу думку, стверджувати про належний рівень 

фінансової стійкості банків навіть за базового сценарію, тобто в умовах 

незмінності економічного середовища. Утім, остання наразі є малоймовірна у 

перспективі.  

 Цілком погоджуємось з НБУ, що передумовою ефективної діяльності 

банків є їх фінансова стійкість, але важливо виокремити ряд загроз, які можуть 

її погіршити, а саме: висока чутливість ринкової вартості чистих активів банків 

до девальвації гривні, надмірні обсяги непрацюючих кредитів в банках, 

надмірна частка короткострокових коштів нефінансових установ у депозитному 

портфелі банків, суттєве підвищення рівня концентрації ринку банківських 

послуг [3, с. 22]. Акцентує увагу саме на непрацюючих кредитах. Відмітимо, 

що строгих норм центрального банку щодо частки непрацюючих кредитів у 

кредитному портфелі або сукупних активах не існує. Виключенням є ЗУ «Про 

банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. Відповідно до ст. 75 

п. 4.1 банк відноситься до категорії проблемних, якщо обсяг негативно 
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класифікованих активів банку становить 40 %. Утім, вважається, що в умовах 

економічного спаду допустиме значення частки непрацюючих кредитів у 

кредитному портфелі повинно становити не більше 25 %.  

 Як бачимо з рис. 3, який побудований за окремими групами банків згідно 

з критерієм власності їх капіталу, вищезазначеним нормам протягом всього 

аналізованого періоду відповідає лише група банків з приватним капіталом. 

Зауважимо, що станом на 01.03.2020 ця частка становить 18,6 %. Інша група 

банків, яка вирізняється вельми позитивною динамікою за цим напрямом – це 

банки іноземних банківських груп, а саме частка непрацюючих кредитів у їх 

сукупному кредитному портфелі знизилася із 41,5 % до 16,1 %. Всі інші групи 

банків станом на 01.03.2020 р. мають значення цього показника не менше 

49,9 %. Найбільша проблема спостерігається у банках, що перебувають під 

контролем РФ (88,1 %). Друге місце посідає Приватбанк зі значенням 78,2 %. 

 

 
Рис. 3. Частка непрацюючих кредитів у загальному кредитному портфелі 

банківського сектору у 2016—2020 рр. 
Джерело. Побудовано автором на основі даних статистики НБУ. 

  

 Отже, досить висока частка кредитного портфелю банківського сектору 

України «заморожена» у непрацюючих кредитах, під які банки уже створили 

необхідні резерви. Тобто банки захистили себе та своїх вкладників від 

негативної дії кредитних ризиків, але це перешкоджає їх активній діяльності на 

кредитному ринку. А як зазначалося вище, фінансова стійкість банків саме і 

проявляється у їх здатності забезпечувати потреби суб’єктів господарювання у 

фінансових продуктах за різних умов економічного середовища. Більше того, 

як видно зі статистики центрального банку приватні та банки із іноземним 

капіталом станом на 01.02.2020 р. володіють 44 % сукупних чистих активів, а 

інші – 56 %. 

 Отже, на нашу думку, фінансова стійкість банківського сектору, звичайно 

суттєво підвищилася, не лише порівнюючи з 2014 роком, але і післякризовим 

періодом 2008-2009 рр. Утім, реальний рівень фінансової стійкості зможе 

проявитися лише за умови високої ділової активності банків у виконанні своїх 

функцій. На нашу думку, це може бути досягнуто лише завдяки синергії дій 

центрального банку, Уряду, зокрема в особі Міністерства Фінансів та банків. 

Національний банк уже робить певні кроки задля покращення цієї ситуації, а 

саме: протягом трьох місяців знижено облікову ставку з 13,5 % до 10 %; 
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впроваджено систему антикризових заходів на час карантину в країні; 

здійснюється систематичний контроль за якістю та безперебійністю 

функціонування банківського сектору. Своєю чергою, Уряд збільшив 

максимальну суму кредиту за програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» для 

малого та середнього бізнесу. Щодо банків України, то вони не скорочують 

кредитні ліміти за картками і овердрафтами. Всі ці дії є важливою підтримкою 

для діяльності українських підприємств.  
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В Україні протягом останніх років створено значну кількість стартапів у 

різних галузях, які є важливим чинником підвищення привабливості 

інвестиційного клімату країни. Це сприяє розвитку інноваційної діяльності 

підприємництва й підприємців малого та середнього бізнесу з метою 

конкурентоспроможного розвитку економіки України. На сьогоднішній день 

Україна залишається у списку країн, що розвиваються із високим економічним 

потенціалом. 

 Стартап – це нещодавно створена компанія (можливо ще не 

зареєстрована офіційно), що формує свій бізнес на основі інновацій або 

інноваційних технологій, володіє обмеженою кількістю ресурсів (як людських 

так і фінансових) і планує виходити на ринок [1]. 

До відмінностей, що відрізняють стартап від звичайного підприємництва 

відносимо: 

1) стартапи не мають власного початкового капіталу. Він формується, 

переважно, інвесторами у вигляді вкладень у даний проект (інвестицій);  

2) стартап постійно змінюється в процесі створення, причому зміни 

можуть стосуватись і безпосередньо сутності проекту. Це неминуче призводить 

до певних проблем та суперечок, особливо якщо автор і розробники проекту – 

різні люди;  

3) оскільки стартап передбачає інновацію та ще не перевірену технологію 

або сервіс, то такі проекти більше, ніж звичайний (традиційний) бізнес, 

ризикують бути неуспішними; 

4) прибуток на капітал, інвестований у стартап створюється не на основі 

доходів стартапу, а через його доведення до наступного раунду інвестицій. 

Таким чином, інвестиції в стартапи є спекулятивними операціями, які 

вимагають від інвестора певних компетенцій та активної участі в доведенні 

проекту до продажу наступному інвестору. 

Три з 15 технологічних стартапів які представляли Україну на 



56  

10 Глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 в 

Кремнієвій долині пройшли в акселераційну прогаму Startup Grind Global.Серед 

цих компаній це: 1) Delfast – компанія по виробництву українських 

електробайків; 2) Reply.io – мульти-канальна sales-платформа, що автоматизує 

за допомогою імейлів,дзвінків та задач; 3) AxDraft – допомагає створювати 

юридичні документи в 10 раз швидше, висуваючи частину юридичної роботи 

«не юристам» без ризиків [2]. 

Всі ці компанії так чи інакше мають великий потенціал та гарантію 

залучити відомі на весь світ компанії в якості інвесторів. Але на сьогоднішній 

день Україна має досить багато стартапів, масштабність яких потребує 

альтернативних інструментів фінансування. 

На думку автора, головними проблемами  щодо розвитку фінансування 

даної галузі є:  

-  малі обсяги інвестування в стартап-кампанії ( за кордоном,а особливо в 

США це суми, які виділяються майже вдвічі більше);  

- руйнування проекту ще на стадії запуску;  

- невірно складений бізнес-план,що несе за собою збитки;  

- досить незначна підтримка з боку держави. 

Починаючи з літа 2019 року Україна запустила низку ініціатив для 

підтримки та просування стартап-кампаній, одна з яких Український Фонд 

стартапів. Бюджет УФС - 390 млн грн, розмір гранту для одного проєкту 

становитиме від 25 до 75 тис. дол. при тривалості його реалізації до 24 місяців. 

Таким чином, може бути профінансовано від 240 до 720 стартапів. На перший 

погляд, непогано як для двох років. В Ізраїлі, наприклад, з 1991-го по 2013 р. 

уряд проінвестував 1900 стартап-проєктів. Але обсяги інвестицій та умови 

підтримки в Україні та Ізраїлі непорівнянні. Держава Ізраїль бере на 

себе ризики стартапів протягом перших двох років: в один стартап-проєкт вона 

вкладає 85 % інвестицій (до 500 тис. дол.), ще 15 % вносять стартапер і бізнес-

інкубатор. В Україні розподіл цих відсотків прямо протилежний [3]. 

Для зниження ризиків державного інвестування в стартап-проєкти варто 

вивчити досвід в успішних, з точки зору інновацій, країнах. Зокрема, в Ізраїлі 

дуже ретельно відбирають стартап-ідеї: з 200 ідей проходять відбір 40, з цих 40 

відбираються лише 8 - 12 стартапів для розміщення у бізнес-інкубаторах. 

Успішними зазвичай стають вісім стартапів, тобто 20 % (з 40 відібраних), тоді 

як у світі в середньому їх частка становить близько 10 %. Держава за такої 

схеми повністю повертає вкладені кошти і навіть отримує прибуток [3]. 

Успіх на реалізацію стартап-кампаній можуть принести альтернативні 

інструменти фінансування цих кампаній. За першу половину 2020 року було 

запропоновано чимало таких альтернатив,а саме:   

- банківське кредитування як спосіб залучення клієнтів для банку та 

можливість реалізації проекту по більш зручному шляху для самого проекту; 

- громадське фінансування, англійською Краудфандинг тобто 

«Фінансування громадою» - це співпраця людей, які добровільно об’єднують 

свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через інтернет, аби підтримати 
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зусилля інших людей або організацій; 

- конкурси стартапів з призовим фондом як грантом, які вже є в нашій 

країні; 

-  конкурси стартапів, в яких стартапи змагаються не за грант, а за 

інвестиції у свій проект (такі теж вже існують,але було б непогано збільшити 

фінансовий показник по даному прикладу);  

- інтернет-інкубатори -  віртуальний інкубатор може бути визначений як 

каталізатор соціально-економічного розвитку, який забезпечує процес розробки 

ранніх етапів у життєздатних підприємствах. Вони пропонують формальні та 

неформальні можливості для навчання та підключають підприємців до 

екосистем супутніх послуг. Хоча віртуальні інкубатори все ще визначаються у 

швидко мінливому світі, вони можуть порушити традиційну модель бізнес-

інкубації; 

- трансфер технологій - процес передачі навичок, знань, технологій, методів 

виробництва, зразків виробництва і складових об’єктів технологій між урядами 

та іншими установами з метою забезпечення науково-технічного прогресу. 

Трансфер робить технології доступними для широкого кола користувачів, 

це сприяє подальшому використанню і відтворенню технологій, а також 

створення нових продуктів, процесів, матеріалів або послуг [4]. 

Висновок. Україна має великий потенціал для злету на високі сходини у 

розвитку стартап-кампаній. За даними DealBook of Ukraine 2019 

edition (щорічного огляду української індустрії техноінвестицій), у 2018 р. 

технологічний сектор України залучив 323 млн дол. венчурних інвестицій, що в 

чотири рази більше, ніж 2016-го, і на 22 % - ніж 2017-го. Сумарно за 2013-2018 

рр. в українські технологічні компанії інвестовано 1 млрд. дол., що робить 

Україну однією з інвестиційно привабливих країн Центральної та Східної 

Європи [3]. 

За допомогою альтернативних інструментів фінансування та підтримки 

держави в числі низки факторів таких як, юридична, соціальна та фінансова 

сторони, Україна зможе досягти лідерських позицій серед європейських країн, 

залучити інтерес закордонних стартаперів та тих, хто зацікавлений фінансувати  

нові проєкти. Розвиток даного напрямку діяльності сприятиме досягнення 

наступних результатів в Україні в різних галузях, а саме: зрушити економіку 

вгору, провести оновлення в українській науці, провести масштабну 

соціалізацію,що допоможе об’єднати тисячі українців у роботі на території 

нашої держави. 
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Інвестиції є важливим елементом умов виходу з економічних криз, 

важливим засобом розвитку великих та малих підприємств, підвищення рівня 

науково-технічного прогресу. В сучасних умовах вихід економіки України на 

новий рівень потребує розширення інвестиційних можливостей суб’єктів 

господарювання, покращення інвестиційного клімату країни та вдосконалення 

систем регулювання інвестиційної діяльності. 

Наразі актуальним є питання щодо пошуків джерел фінансування 

інвестиційних проектів. Фінансування інвестиційного проекту може 

здійснюватися за рахунок різних джерел, а саме: зовнішніх, внутрішніх та 

змішаних. До внутрішніх джерел фінансування відносять ті джерела, які 

формуються в межах підприємств. До зовнішніх джерел – ті, які формуються 

поза його межами. Змішані джерела фінансування передбачають поєднання 

зовнішніх і внутрішніх джерел. 

Як свідчать дані Держаного комітету статистики України, головним 

джерелом фінансування інвестиційних проектів є власні кошти підприємств, 

організацій, тобто внутрішні джерела фінансування [1]. Структура джерел 

фінансування інвестиційних проектів представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2017-2019 роках  

Різновиди джерел фінансування капітальних 

інвестицій  

Рік 

2017 2018 2019 

Усього, млн грн 448461,5 578726,4 584448,6 

у т.ч. за рахунок       

коштів державного бюджету 15295,2 22814,1 29536,7 

коштів місцевих бюджетів 41565,5 50355,5 56047,5 

власних коштів підприємств та організацій 310061,7 409585,5 397771,5 

кредитів банків та інших позик 29588,9 44825,4 40983,1 

коштів іноземних інвесторів 6206,4 1795,5 3541,4 

коштів населення на будівництво житла 32802,5 34645,7 32666,4 

інших джерел фінансування 12941,3 14704,7 23902 

Джерело: складено автором на основі  [1] 

 

У структурі джерел формування фінансових ресурсів спостерігають 

диференційоване збільшення та зменшення показників. За 2017-2019 роки 
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збільшилася загальна сума капітальних інвестицій на 23,3 %. Зменшилися 

кошти іноземних інвесторів (з 6206,4 до 3541,4млн грн у 2019 році) та 

збільшилися кошти, які залучають організації за допомогою банківських 

кредитів та інших позик (із 29588,9 до 40983,1 млн грн). Щодо цільового 

фінансування з державного бюджету, то показники мають тенденцію до 

збільшення (у 2019 році цей показник становив 29536,7 млн грн, що на 51,7 % 

більше порівняно з 2017 роком). Таке джерело як власні кошти підприємства, 

залишається майже та одному й тому самому рівні в аналізованих роках, проте 

за останні два роки цей показник знизився з 409585,5 млн грн у 2018 році до 

397771,5 млн грн у 2019 році.  

На сьогодні надзвичайно актуальними є інноваційні джерела 

фінансування, зокрема:  лізинг, селенг, форфейтинг, франчайзинг, інжиніринг, 

ліцензування, венчурне фінансування, доброчинне фінансування та інші. 

Фінансова операція, яка перетворює комерційний кредит на банківський 

називається форфейтинг. Це джерело фінансування використовують тоді, коли 

інвестору не вистачає коштів і він починає акумулювати фінансові ресурси для 

реалізації інвестиційного проект. 

Основною суттю франчайзингу є те, що власник запатентованої 

інноваційної ідеї за договором франшизи передає право на її використання 

іншій організації, при цьому всі витрати він бере на себе, а також становлення 

бізнесу на незнайомому ринку та консалтинговий, маркетинговий супровід. 

Потім частину прибутку інвестор отримує у вигляді фіксованого відсотка [2]. 

Ліцензування – це спосіб залучення капіталу власниками патентів, 

проектів, товарних знаків, технологій тощо. Звичайно одержувач ліцензії 

сплачує її власнику роялті одноразово за весь час користування ліцензією, або 

періодично у вигляді процента, що зумовлюється у ліцензійній угоді [3]. 

Інжиніринг – це непрямий спосіб залучення капіталу. Інжиніринг 

виступає як вид інженерно-консультаційних послуг, що активізують 

інвестиційний процес, тобто це спосіб підвищення ефективності вкладеного 

капіталу [4].  

Селенг – це ефективний інструмент фінансування різних сфер 

підприємництва в умовах ризику. Подібною до селенгу формою залучення 

інвестиційних ресурсів є лізинг – довгострокова оренда основних виробничих 

фондів з правом викупу. Лізинг розглядають як операцію згідно з якою 

лізингодавець дає лізингоотримачеві засоби на певний термін і за певну плату, 

при цьому право власності залишається у лізингодавця на термін дії договору 

[5]. 

Здійснення інвестиційної діяльності вимагає грамотного підходу до 

складання інвестиційного проекту та визначення основних джерел 

фінансування. В Україні мало застосовуються інноваційні джерела 

фінансування, адже український інвестор не вкладає свої кошти в ризикові 

проекти. Тому, на сьогодні, в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, фірми 

ведуть активний пошук нових джерел фінансування інвестиційних проектів, 

адже, дуже часто їм не вистачає власних коштів для оновлення матеріальної 

бази, зростання виробництва та підвищення конкурентоздатності на ринку. 
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Тероризм завжди створює економічні проблеми. У першу чергу, він 

руйнує сталу економічну поведінку та фінансові відносини, що зумовлює  зміну 

напрямів та обсягів інвестицій, моделей попиту та пропозиції. По друге, 

проблеми дефіциту ресурсів чи засобів для швидкого реагування, створення 

резервів та прийняття термінових організаційно-управлінських рішень, що 

потребують значних витрат на відновлення добробуту, зменшення 

продуктивності праці тощо призводять до зростання  цін на товари та послуг. 

По-трете, економічні наслідки тероризму мають довгостроковий характер їх 

подолання, поряд з іншим, проявляються в значних непрямих витратах, які явно 

відображаються на економічному зростанні, торгівлі, фінансових ринки, 

туризм, прямі іноземні інвестиції.  

1. Економічне зростання. Сьогодні  проблема впливу тероризму на 

економічне зростання є предметом багатьох досліджень. Незважаючи на 

відсутність значних за обсягом репрезентативних даних для моделювання та 

виявлення факторів і характеру впливу, можна стверджувати, що вже 

сформовано і доведено декілька теорій та підходів і цьому напряму. 

Дослідження по різних країнах намагалися кількісно оцінити такий вплив з 

метою напрацювання рекомендацій для нівелювання негативних наслідків 

тероризму для економіки країни. Так, після спалаху тероризму в Іспанії 

наприкінці 1960-х років, економічне зростання в регіоні знизилось на десять 

https://www.stud24.ru/investment/franchajzing-yak-forma-zdjsnennya-pryamih/351408-1085949-page1.html
https://www.stud24.ru/investment/franchajzing-yak-forma-zdjsnennya-pryamih/351408-1085949-page1.html
http://bnc.in.ua/publikatsiji/investitsijne-pravo/1066-litsenzuvannya-operatsij-po-investuvannyu-za-mezhi-ukrajini.html
http://bnc.in.ua/publikatsiji/investitsijne-pravo/1066-litsenzuvannya-operatsij-po-investuvannyu-za-mezhi-ukrajini.html
https://taxlink.ua/ua/analytics/inzhiniring/shho-take-inzhiniring/
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відсотків. Інший випадок, коли дохід на душу населення в Ізраїлі склав би на 

десять відсотків вище, якби країна уникнула тероризму протягом 2001-2004 

років.  

Економіка Туреччина зазнала серйозні втрати від тероризму в 1988-2001 

роках, адже країна мала всі передумови досягти  найвищого рівня ВВП, але 

втратила можливість економічного зростання. 

У Пакистані, наразі, спостерігається підвищилась терористична 

активність, а вплив тероризму на економічне зростання позначився через 

значне зниження темпів зростання ВВП на душу населення. 

У Європі тероризм уповільнював зростання ВВП на душу населення 

протягом 18 років, Європейські країни з 1971 по 2004 рік. Кожен теракт а 

зменшував зростання ВВП на душу населення в середньому на 0,4 % 

(з розрахунку на мільйон жителів). 

У Азії тероризм призвів до уповільнення зростання ВВП на душу 

населення протягом 42 років. Азіатські країни з 1970 по 2004 рік кожен теракт 

зменшував зростання ВВП на душу населення в середньому  на 1,5 %. 

Дослідженнями було доведено, що в Африці, загалом для 

51 африканської країни в період з 1970 по 2007 рік, тероризм не мав незначного 

впливу. Така ситуація склалася тому, що в країнах має місце присутність  

значної кількості транснаціональних компаній. Наслідками тероризму було  

скорочення доходів на душу населення на 0,1%. Проте країнам Африки складно  

було протистояти та забезпечувати фінансову стабільність. 

У середньому в 177 країнах світу з 1968 по 2000 рік тероризм негативно 

вплинув на темпи зростання ВВП на душу населення, цей показник зменшився 

на 1,5 %. 

2. Торгівля. Загроза тероризму може розвиватися інтенсивно, що 

привносить невизначеність, зумовлює вищі страхові внески та премії по 

заробітній платі, як наслідок – більш  високі витрати торгових операцій. 

Тероризм змушує до посилення заходів безпеки в портах, що веде до зростання 

витрат торгівлі. Негативний вплив тероризму більшою мірою позначається на 

торгівлі промисловими товарами первинного ринку. Так, теракти в Ємені на 

американському кораблі «Коул» (2000 р.) та на французькому танкері 

«Лімбург» (2002 р.) призвели до того, що кораблі були змушені курсувати в 

обхід єменського торгового шляху. Це призвело до підвищення вартості 

страхування на 300 % та збільшення витрат торгівлі. 

3. Фінансові ринки. Щодо фінансових ринків, то велика терористична 

атака може вплинути на них негативно в короткостроковій перспективі. Однак, 

у довгостроковій перспективі фінансові ринки продовжують ефективно 

функціонувати, поглинаючи шок. Фінансові ринки розвинених країн є більш 

стійкими до потрясінь тероризму. Натомість, такі потрясіння в країнах, що 

розвиваються, де ринки мають значний вплив на прибутковість, провокують 

нестабільність. Терористичні атаки на конкретні компанії мають значний і 

негативний вплив на вартість їх акцій.  

4. Туризм. Особливо вразливий для тероризму в будь-якому його прояві 

туризм, адже підсилюється тривога та невпевненість в успішності  подорожі. 
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Прикладом є випадки у Ізраїлі, де з 1991 по 2001 рік туристичний бізнес зазнав 

більш ускладнень через високу частоту нападів, а ніж тяжкість їх наслідків. 

Крім того, опосередковано вплив терористичної активності відчувають сусідні 

країни регіону, що знижує їх рівень привабливості для туристів. 

5. Інвестиції. Внаслідок підвищення ризику втрати інвестицій, обсяги 

вкладень іноземних інвесторів скорочуються зі збільшенням рівня тероризму в 

цій країні. Транснаціональний тероризм має більш сильний негативний вплив 

на прямі інвестиції в країнах, що розвиваються. 

Ситуація в Україні занадто складна, терористичні акти на Сході країни та 

анексія Криму, інші прояви терористичної активності. За цей час Україна 

втратила понад 18,6 % ВВП, що становить понад 33,4 млрд дол. США. Загалом 

за оцінкою МВФ, ВВП України відстає від довоєнного рівня на 

55 млрд дол. США.  

Наслідками ситуації з вірусом «Petya» стала втрата чималих коштів 

державними установами, банками, бізнесом та населенням. Але, якщо раніше 

методи здебільш були спрямовані на макроекономічний рівень, то цього разу 

було здійснено напад на макроекономічну складову, де загальну кон’юнктуру 

складала ситуація з виманюванням коштів на Bitcoin гаманці. Це новий спосіб 

кібер шахрайства. Зауважимо, що паралельно з розвитком криптовалютних 

ринків та зростанням транзакцій такого типу, зростає і кількість пасток для 

економіки будь-якої країни чи бізнесу.  

Особливої уваги потребує питання фінансування тероризму за допомогою 

сучасних цифрових технологій. Той, хто навмисне надає гроші для здійснення 

терористичного акту, будь-то прямо чи опосередковано, винен у фінансуванні 

тероризму. Оскільки терористи використовують різні за типологією методи  для 

забезпечення фінансування своєї діяльності і приховування джерел, регулятори 

фінансового ринку і правоохоронні органи повинні також постійно 

запроваджувати нові підходи оперативного і результативного реагування та 

протидії. Такі стандартизовані процедури  та рекомендації для фінансового 

сектора в напряму боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним 

шляхом, і фінансування тероризму успішно розробляє міжнародна організація 

FATF. Вона на постійній основі здійснює моніторинг і узагальнює ситуацію та 

тенденції в області відмивання грошей і фінансування тероризму, в тому числі в 

тісній співпраці з МВФ, Світовим банком і організацією Об’єднаних Націй.  

Отже, в боротьбі з фінансуванням тероризму важливу роль відіграють 

фінансові установи, адже вони найчастіше використовуються терористами для 

правоправних цілій, зокрема, використовуючи для цього  передплачені 

банківські карти, платіжні системи та сервіси, віртуальні валюти, анонімний 

інтернет-банкінг, системи грошових переказів коштів та інше. Тому, від 

фінансових установ вимагається належна обачність, комплексність і 

системність заходів протидії, у тому числі використовуючи на користь значний 

потенціал цифрових технологій. 
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Просування на ринку стартапу потребує належних ресурсів, обсяги яких, 

доволі часто, є недоступними для розробників такого продукту. Тому, назрілим 

залишається питання пошуку різноманітних способів залучення та джерел 

фінансування для впровадження такого стартапу [1]. 

Стартап – це процес для реалізації абсолютно молодого проекту за 

короткий термін з мінімальними капіталовкладеннями [2]. Загалом, можна 

легко зрозуміти, що важливими компонентами кожного стартапу є команда, 

ідея стартапу  та його фінансування. 

Взагалі, не існує універсального підходу, який би пояснював розробку 

стартапів. Найчастіше використовують скорочену класифікацію стадій 

розвитку стартапів, що містить в собі 5 пунктів: посівну стадію (seed stage), 

стадію запуску (startup stage), стадію зростання (growth stage), стадію 

розширення (expansion stage) і стадію «виходу» (exit stage) [3]. 

Через таке різноманіття стартапів та можливостей їх реалізації, доволі 

складно виділити єдину програму їх розвитку та фінансування. Розміри бізнесу 

компанії, імідж та популярність серед інвесторів, загальноекономічний стан в 

країні і світі, а також стан ринку – основні фактори вибору моделі фінансування 

стартапів. 

Основними моделями фінансування стартапів є: франшиза; венчурні 

інвестиційні фонди; бізнес-інкубатори, бізнес-ангели; конкурси; бізнес-

акселератори; краудфандинг; модель «3Д»: домашні, друзі, дурні; стратегічні 

інвестори; субсидії держави; ІРО.  

Вибір моделі фінансування залежить від специфіки самої ідеї, інвесторів, 

ресурсів та можливостей. 

Головними ж інвесторами стартапів сьогодні є венчурні інвестиційні 
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фонди, бізнес-ангели, бізнес-інкубатори та краудфандинг. 

Венчурний інвестиційний фонд – це інвестиційний фонд, діяльність якого 

спрямована на інвестування інвестиційних проектів на ранніх стадіях свого 

розвитку. Такі організації як правило не дають кредит на стартап, а воліють 

брати участь у бізнесі. 

Бізнес-ангел – це приватна особа, що володіє капіталом, який вкладає в 

невеликі інвестиції на нульовому або початковому етапі в обмін на повернення 

вкладень і долю в капіталі. 

Бізнес-інкубатори є моделлю підтримки бізнесу на ранній стадії, яка 

передбачає інтенсивний розвиток проекту в найкоротші терміни. Для швидкого 

виходу на ринок проекту забезпечуються інвестування, інфраструктура, 

експертна і інформаційна підтримка. 

Фінансування за схемою краудфандингу відбувається на основі 

колективної співпраці людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші 

ресурси разом, як правило через мережу Інтернет, щоб підтримати зусилля 

інших людей або організацій [4]. 

У більш розвинених країнах фінансування стартапів шляхом банківського 

кредитування на короткій і довгостроковій основі є важливим джерелом 

розвитку інновацій. Але в Україні, банківське кредитування не 

використовується як основне джерело фінансування стартапів, оскільки дуже 

високий рівень ризику вкладання коштів в стартапи, що стримує отримання 

банківського кредиту [5]. 

Також, фінансування стартапів повинно здійснюватися державою, через 

надання грантів, програми пільгового кредитування, фінансування наукових 

розробок та інноваційних проектів у певних галузях (сільське господарство, 

енергозберігаючі технології та екологія), але таке фінансування або відсутнє, 

або здійснюється в недостатньому обсязі. 

Отже, створення та розвиток стартапу залежить від його команди, ідеї, 

фінансування та країни, де цей стартап збираються реалізувати. В будь-якому 

випадку, обираючи план фінансування стартапу, краще звернути увагу на 

юридичні моменти та вибрати для себе модель фінансування, яка не буде 

заважати в майбутньому приймати правильні фінансові рішення.  
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Здоров’я є частиною соціальної сфери, яка має важливу роль у 

забезпеченні добробуту населення. Здоров’я та самопочуття – це важливі 

фактори, що визначають якість життя. З огляду на це, інвестиції в охорону 

здоров’я сприяють національному розвитку, підвищенню економічного та 

громадського добробуту. 

Хвороба перетворюється на серйозний економічний тягар. Витрати 

«лягають на плечі» держави та домогосподарств. Тому поліпшення здоров’я 

населення та збільшення тривалості життя здорового та працездатного 

громадянина є важливим фактором та передумовою економічного зростання.  

З часом люди зможуть діагностувати та лікувати все більш складні 

захворювання, але цей прогрес супроводжується зростанням витрат на новітні 

технології. Таким чином зросте вартість медичних послуг. І щоб населення 

мало змогу скористатися новітнім лікуванням, необхідно інвестувати в медичну 

галузь для її розвитку.  

Система охорони здоров’я України має такі характеристики:  

– значне відставання від країн Європи за тривалістю життя та смертністю: 

у 2017 році різниця в тривалості життя в Україні та Європейському Союзі 

становила майже десять років – 71,7 та 81,9 відповідно [1].   

– низький ВВП на душу населення, що не забезпечує необхідні витрати на 

охорону здоров’я та залишає пацієнтів без необхідних медичних послуг та 

медикаментів; 

Приватні видатки на охорону здоров’я в Україні, пов’язані з охороною 

здоров’я, були одними з найвищих в ЄС та Східній Європі. Більшість таких 

витрат, а саме 95 %,  були сплачені домогосподарствами, і лише 5 % припадає 

на страхові платежі, міжнародну допомогу та допомогу донорів. Витрати 

бюджету складалися переважно із видатків закладів охорони здоров’я на 

зарплати та комунальні послуги, приблизно 75 %. За таких умов дуже мало 

http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2816/
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2020/14.pdf
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фінансових можливостей реально надавати послуги, тобто лікувати пацієнтів, 

купувати ліки та витратні матеріали, оновлювати фонди технологій тощо [2]. 

У 2019 році обсяг видатків з державного бюджету на охорону здоров’я 

становили 38561,6 млн грн, що у відсотках складає лише 3,59 % від загального 

обсягу видатків. У попередні роки ситуація була не краще,  так у  2018 році на 

охорону здоров’я виділили 22617,9 млн грн, а у 2017 році надали лише 

16729,1 млн грн. У відсотковому відношенні ці видатки у середньому 

складають приблизно 2,62 %, це занадто малий обсяг видатків. І не дивно, що 

охорона здоров’я України багато в чому програє іншим країнам [3, 4].  

З 1 січня 2020 року введені нові механізми фінансування на всіх рівнях 

медичної допомоги – від первинної до стаціонарної. 99 % підприємств 

первинної медичної допомоги перейшли на фінансування, орієнтоване на 

пацієнтів. Тепер їм сплачують за послуги, які вони надають пацієнтам, а не за 

розмір приміщень, кількості ліжок чи медичного персоналу [5].  

Проблема забезпечення потрібною кількістю фінансових ресурсів сфери 

охорони здоров’я викликає особливе занепокоєння, оскільки його розмір  

значно визначатиметься ефективністю реформ. Реформа фінансування охорони 

здоров’я в Україні передбачає перехід від фінансування медичних закладів по 

країні до оплати реальних медичних витрат конкретним особам. Дійсно, 

принцип «гроші йдуть за пацієнтом» значить, що пацієнт йде до конкретного 

лікаря за медичною допомогою і переводить гроші безпосередньо до лікарні, де 

працює цей фахівець, або до самого лікаря. 

Фінансування медичної допомоги через Національну службу здоров’я 

України покликано забезпечити доступ до єдиного рівня стандартів лікування 

всіх громадян, не звертаючи увагу на те, де вони зареєстровані чи прописані. 

Держава зобов’язується забезпечити безкоштовну допомогу усім громадянам, 

які відвідують сімейних лікарів. Тому лікарям гарантуют заробітню плату за 

фіксованою ставкою, незалежно від місця праці, буть то велике місто чи село. 

Фінансування закладів, де працюють лікарі, амбулаторій або Лікарів-

ФОПів буде здійснюватись з бюджету держави і не буде залежати від 

фінансових можливостей громади та схильностей чиновників.   

Також кошти для фінансування медичної галузі можна отримати з таких 

джерел: 

1) обов’язкове медичне страхування; 

2) використання фондових коштів територіальної громади, благодійного 

фонду та пожертв фізичних та юридичних осіб. 

3) інноваційні джерела фінансування, включаючи державно-приватне 

партнерство (ДПП) у виді фасиліті-менеджменту. 

4) деякі види медичної допомоги надаються на основі співплатежів, 

частина фінансується бюджетними ресурсами, а решта оплачується 

домогосподарством. 

Отже, Україна потребує збільшення інвестицій у охорону здоров’я, адже 

спостерігається погіршення демографічної динаміки, погіршення стану 

здоров’я населення, погіршення якісних характеристик громадян України тощо. 

Також спостерігається високий рівень передчасної смертності. Існує загроза 
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зростанню хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД.  
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Особливості ціни та ціноутворення у багатьох секторах економіки 

пов’язані, перш за все, зі специфікою функціонування галузевих ринків. 

Сучасний світ характеризується постійними змінами на ринку товарів та 

послуг, ринку праці та фінансовому ринку. В умовах цифровізації фінансового 

ринку ціноутворення на банківські продукти залежить від багатьох факторів, 

що пов’язані як з «традиційними», так і з «цифровими» бізнес-моделями [1]. 

Такі умови вимагають від банків будувати свою цінову політику з урахуванням 

чинників, що можуть вплинути на фінансову безпеку банківської установи [2]. 

Тобто адекватна та ефективна система ціноутворення на банківські продукти із 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів є важливою передумовою 

успішної діяльності банків. Саме тому тема дослідження є актуальною.  

Метою роботи є дослідження факторів ціноутворення на банківські 

продукти. 

Традиційно ціноутворення на банківські продукти та послуги 

розглядається з боку пропозиції, тобто самого банку, оскільки клієнту важко 

визначити вартість продукту чи послуги, яку він сплачує банку. Ціна пропозиції 

банківського продукту – це інструмент конкурентної боротьби за потенційних 

клієнтів та ринок просування банківського продукту.  

У зв’язку зі специфікою банківської діяльності до банківського продукту 

відносять банківські послуги, банківські операції та супутні послуги, що 

надаються банками. 

Варто зазначити, що для здійснення процесу ціноутворення у ринковій 

економіці банківській установі необхідно дотримуватися певних умов [3]:  

 економічна самостійність (банки, як і інші підприємства, з метою 

одержання додаткового прибутку можуть встановлювати надбавки та комісії до 

базової ціни); 

 самофінансування (повна самоокупність витрат на створення та 

реалізацію банківських продуктів, використання власних ресурсів для 

інвестування в інноваційні технології та розробку нових послуг); 
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  матеріальна зацікавленість (одержання прибутку, що у практичній 

діяльності банку досягається, перш за все, за рахунок ефективного 

використання методів та засобів цінової політики); 

  матеріальна відповідальність (наявність визначеної системи 

відповідальності за ведення і результати фінансово-господарської діяльності); 

  забезпечення фінансовими резервами (необхідність покриття 

збитків за рахунок власних коштів). 

Особливістю ціноутворення в банку є те, що більшість банківських 

продуктів є нематеріальними та надаються у вигляді послуг, саме тому 

відсутній чіткий взаємозв’язок споживчої вартості банківської послуги та її 

ціни. У таких умовах банківська установа може змінювати діапазон цін у 

досить широких межах, здійснюючи різну цінову політику для різних клієнтів 

(цінова дискримінація) та використовуючи ціни як важливий засіб залучення 

клієнтів та просування послуг. Також варто зазначити, що ціна окремих 

банківських продуктів базується на врахуванні облікової ставки НБУ. Вартість 

послуг дистанційного банківського обслуговування є набагато меншою, ніж 

традиційних банківських послуг, проте потребує початкових інвестицій від 

банку. 

Систематизуємо фактори ціноутворення на банківські продукти [3; 4] 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактори ціноутворення на банківські продукти 

Класифікаційна ознака Види факторів 

Період дії впливу на цінову 

поведінку банку 

Стратегічні фактори  

Тактичні фактори 

Економічний зміст Вартість банківських продуктів 

Співвідношення попиту і пропозиції 

Грошово-кредитна політика  

Ступінь впливу попиту і 

пропозиції на ціну 

банківського продукту 

Фактори попиту (платоспроможність населення, місткість 

ринку, корисність та зручність використання банківського 

продукту, структура потреб потенційних користувачів 

банківських послуг та інші) 

Фактори пропозиції (перелік банківських продуктів, 

витрати банків, пов’язані із наданням банківських послуг, 

податки, наявність прибутку та інші) 

Ступінь контрольованості з 

боку банку 

Зовнішні фактори  

Внутрішні фактори  

 

Охарактеризуємо більш детально зовнішні (незалежні від банку) та 

внутрішні (залежні від банку) фактори. 

До зовнішніх факторів впливу на ціноутворення банківських продуктів 

відносять [3; 4]: 

– політична та економічна ситуація в країні; 

– державне регулювання цін на банківські продукти; 

– податкова політика держави; 
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– конкурентні умови на ринку (рівень цінової та продуктової 

конкуренції); 

– платоспроможність ринку; 

– динаміка та еластичність попиту на банківські продукти та послуги; 

– територіальне розташування банку;  

– частка ринку, що контролюється банком;  

– коливання валютних курсів, біржових котирувань та корисність та 

цінність продуктів та послуг. 

До внутрішніх факторів банківського ціноутворення відносять [3; 4]:  

– інтереси і наміри акціонерів (власників) банків, які визначають цілі 

розвитку банку (якщо ціль – максимізація прибутку, то вартість всіх продуктів 

та послуг буде високою; якщо ціль – збільшення ринкової частки, то 

встановлюватимуться низькі ціни у поєднанні з високою культурою 

обслуговування клієнтів); 

– рівень розвитку банку; 

– витрати на надання банківських послуг; 

– ресурсний потенціал банку; 

– якість банківського продукту; 

– спосіб надання банківських послуг; 

– імідж банку; 

– реклама; 

– структура власних, запозичених та залучених ресурсів; 

– ступінь розвитку мережі філій; 

– загальний рівень ризиків; 

– структура прямих та непрямих витрат банку. 

Таким чином, існує велика кількість факторів, що впливають на 

ціноутворення банківських продуктів. Усі фактори можна класифікувати за 

наступними ознаками: період дії впливу на цінову поведінку банку, 

економічний зміст, ступінь впливу попиту і пропозиції на ціну банківського 

продукту, ступінь контрольованості з боку банку. Базовим фактором, що 

впливає на ціноутворення є витрати, що виникають під час надання 

банківського продукту. 
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Туристична діяльність – це особлива галузь, що має певну специфіку 

ціноутворення. Для ефективного туристичного бізнесу підприємець повинен 

орієнтуватися у питаннях економіки туризму та встановленні конкурентних цін 

на послуги. Туристичний продукт є комплексом туристичних послуг, що 

необхідні для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Встановлення 

ціни туристичного продукту має відмінності та особливості у порівнянні з 

іншими продуктами, тому дана тема є актуальною.  

Метою роботи є дослідження особливостей ціноутворення у туристичній 

галузі. 

Туризм, як одна із провідних галузей світової економіки, має великий 

вплив на формування ВВП, створення додаткових робочих місць, забезпечення 

зайнятості населення. Туризм як вид підприємницької діяльності – це 

приваблива і прибуткова сфера бізнесу, яка має значні потенційні можливості 

для залучення іноземних інвестицій. 

В умовах ринкової економіки ціна є найважливішим економічним 

параметром діяльності туристичного підприємства, причому, часто ціна 

формується під впливом чинників, що складаються на ринку незалежно від 

підприємства, та, у більшості випадків, є для туристичного підприємства 

заданою.  

Однією з особливостей встановлення цін у туристичній галузі є вплив 

великої кількості чинників. Найважливішими чинниками ціноутворення у 

галузі туризму є [1; 2]:  

 співвідношення туристичного попиту та пропозиції; 

 цінова еластичність попиту на туристичні продукти; 

 собівартість туристичного продукту; 

 норма прибутку туристичної фірми;  

 рівень та динаміка конкуруючих цін;  

 державне регулювання ціноутворення в туризмі; 

 кількість споживачів туристичних послуг; 

 платоспроможність споживачів туристичних послуг; 

 ступінь насичення туристичного ринку; 

 категорія обслуговування; 

 форма обслуговування (групова або індивідуальна); 

 сезонність надання послуг; 
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 транспортні витрати; 

 тривалість туру; 

 якість та унікальність туристичного продукту; 

 стадія життєвого циклу туристичного продукту; 

 ефективність реклами; 

 форс-мажорні та природні фактори; 

 популярність туристичного курорту або маршруту та інші.  

Значно впливає на ціноутворення у туристичній галузі поведінка 

конкурентів та ціни на їх продукцію чи послуги. У більшості випадків у процесі 

формування ціни туристичного продукту використовують маркетингові дані, 

що дозволяють ураховувати ціни конкурентів, до яких відносять [3]:  

 динаміку обсягів продажів в натуральних і вартісних вимірах; 

 зміни цін конкурентів за різними групами туристичних продуктів; 

 обсяг продажів за заниженими цінами; 

 категорії споживачів, до яких застосовуються занижені ціни; 

 кількість втрачених споживачів у зв’язку з маркетинговими заходами 

конкурентів тощо. 

Урахування розглянутих факторів дозволяє сформувати ефективну цінову 

стратегію для просування на ринку туристичного продукту (табл. 1). 

Таблиця 1 

Цінові стратегії на ринку туристичного продукту 

Класифікаційна ознака Види цінових стратегій 

Рівень цін Стратегія високих цін (стратегія престижних цін, стратегія 

«зняття вершків», стратегія сповзаючої ціни) 

Стратегія низьких цін (стратегія проникнення на ринок, стратегія 

цінового прориву) 

Стратегія середніх цін (нейтральна стратегія)  

Гнучкість цін Стратегія єдиних цін 

Стратегія гнучких (еластичних) цін 

Стратегія стабільних цін 

Співвідношення 

«Рівень цін – якість 

туристичного 

продукту» 

Стратегія преміальних націнок 

Стратегія глибокого проникнення на ринок 

Стратегія підвищеної ціннісної значимості 

Стратегія завищеної ціни 

Стратегія середнього рівня цін 

Стратегія доброякісності 

Стратегія пограбування 

Стратегія показного блиску 

Стратегія низької ціннісної значимості  

Джерело: побудовано на підставі [4] 

 

Визначення цінової стратегії просування туристичного продукту на ринку 

відбувається з урахуванням життєвого циклу – новий продукт чи вже відомий.  

Отже, ціна є важливим засобом підвищення конкурентоспроможності у 

туристичній галузі та має особливості формування та коригування. 

Наприклад, у сучасних умовах на ціноутворення туристичного продукту 
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значно вплинув форс-мажорний чинник, а саме: погіршення епідеміологічної 

ситуації у світі у зв’язку із поширенням COVID-19 та обмеженням пересування. 

У такій ситуації туристична галузь усього світу зазнає значних збитків. 

Причому найближчим часом попит на туристичні продукти буде значно 

меншим, навіть якщо буде запропоновано доступні ціни та знижки на 

туристичні тури. Тільки висока якість у сфері туризму, здатність забезпечити 

безпечний для життя та здоров’я відпочинок та ефективна цінова стратегія 

дозволять поступово відновити функціонування туристичного ринку. 

Отже, пропозиція на туристичному ринку повинна бути зорієнтована на 

конкретного споживача, його уподобання, смаки та мету подорожі. Тому 

дослідження процесу ціноутворення дозволяє об’єктивно здійснювати вибір 

підходів до встановлення цін на туристичні продукти та формувати ефективні 

цінові стратегії туристичних підприємств. Тільки чітке і повне врахування 

запитів та мети подорожі для кожної конкретної категорії туристів дає 

можливість надання якісного обслуговування, а, значить, і конкурентоздатності 

у туристичному бізнесі. Важливим у туристичному бізнесі є моніторинг 

задоволеності споживачів [5] від отриманої туристичної послуги. 

Таким чином, ціноутворення у туристичній галузі вирізняється певними 

особливостями. На процес утворення ціни впливають: платоспроможність 

населення, пропозиція туристичних продуктів, сезонність попиту на туристичні 

послуги, витрати туристичного підприємства та податки, прибуток 

туристичного підприємства, репутація туристичного підприємства, система 

знижок та надбавок. На підставі аналізу факторів впливу туристичне 

підприємство обирає відповідну цінову стратегію, що дозволить бути 

конкурентоспроможним на ринку.  
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Ситуації, що виникають в Україні, воєнні дії на сході, поширення 

коронавірусної пандемії, непривабливий інвестиційний клімат та ін. змушують 

підприємства адаптуватися до умов, що постійно змінюються. Це є одним з 

головних завдань забезпечення стабільного розвитку економіки. Тому 

актуальним на сьогодні є вивчення, розробка та прийняття управлінських 

рішень в умовах нестабільності, що потребують постійного пристосування, 

відповідно метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та 

визначення алгоритму прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності. 

Важливою частиною підприємницької діяльності є прийняття 

управлінських рішень, від правильності яких залежить економічний розвиток 

підприємства. Основною проблемою їх прийняття є неясність поставлених 

цілей, повна або часткова відсутність інформації, нестабільність соціально-

економічної ситуації в країні, тобто невизначеність.  

Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного 

виробництва є підвищення якості рішень, прийнятих керівниками. Поняття 

рішення в сучасному житті досить багатозначне. Воно розуміється і як процес, і 

як акт вибору, і як результат вибору. Основна причина неоднозначного 

трактування поняття рішення полягає в тому, що кожен раз у це поняття 

вкладається зміст, що відповідає конкретному напрямку досліджень. Рішення 

як процес характеризується тим, що він, протікаючи в часі, здійснюється в 

кілька етапів. У зв’язку з цим доречно говорити про етапи підготовки, 

прийняття й реалізації рішень. Етап прийняття рішень можна розглядати як акт 

вибору, здійснюваний індивідуальною або груповою особою, що приймає 

рішення за допомогою певних правил [1].  

У нестабільному зовнішньому середовищі ризик і невизначеність є 

іманентно властивими процесу підприємницької діяльності, оскільки не 

представляється можливим з досить високим рівнем точності здійснити 
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прогнозування зміни тенденцій розвитку ключових ринкових факторів, що 

роблять безпосередній вплив на функціонування бізнес-структури.   

Управлінське рішення в умовах невизначеності – це результат аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернативи 

в умовах недостатньої кількості відомостей, повної або часткової відсутності 

інформації [2]. 

У теорії прийняття рішень існує класифікація різних видів 

невизначеностей, серед яких [3]: 

- невизначеність, пов’язана з недостатніми знаннями про природу 

(наприклад, невідомий точний обсяг корисних копалин у конкретному 

родовищі, а тому неможливо точно прогнозувати розвиток видобувної 

промисловості й обсяг податкових надходжень від підприємств галузі тощо); 

- невизначеність природних явищ, таких, як погода, що впливає на 

врожайність, на витрати на опалення, на туризм, на завантаженість 

транспортних шляхів тощо; 

- невизначеність, пов’язана зі здійсненням діючих (несподівані аварії) і 

планових (можливі помилки розробників або фізична неможливість здійснення 

процесу, що заздалегідь не вдалося спрогнозувати) технологічних процесів; 

- невизначеність, пов’язана з діяльністю учасників господарської 

діяльності (насамперед, партнерів і конкурентів), зокрема, з їхньою діловою 

активністю, фінансовим становищем, дотриманням зобов’язань тощо; 

- невизначеність, пов’язана із соціальними й адміністративними 

факторами в конкретних регіонах, у яких організація має ділові інтереси; 

- невизначеність майбутньої ринкової ситуації в країні, у тому числі 

відсутність достовірної інформації про майбутні дії постачальників у зв’язку з 

мінливими перевагами споживачів; 

- невизначеність, пов’язана з коливаннями цін (динамікою інфляції), 

облікових ставок, валютних курсів та інших макроекономічних показників; 

- невизначеність, породжена нестабільністю законодавства і поточної 

економічної ситуації (тобто з діяльністю центральних органів влади), 

політичною ситуацією, діями інститутів громадянського суспільства у масштабі 

країни. 

На практиці застосовуються два підходи до прийняття рішення в умовах 

невизначеності [4]:  

1. Особа, яка приймає рішення, може використати наявну в неї 

інформацію, власні судження і досвід для ідентифікації своїх припущень 

відносно ймовірностей тих чи інших можливостей зовнішніх умов, в яких 

опиниться його компанія, а також для оцінки при кожній зовнішній умові 

результатів по кожній наявній стратегії. Це, по суті, робить умови 

невизначеності аналогічними умовами ризику.  

2. Якщо ступінь невизначеності дуже високий, то особа, яка приймає 

рішення, надає перевагу не робити припущень відносно ймовірностей різних 

зовнішніх умов, або не враховує ймовірності, чи розглядає їх як рівні, що 

практично одне й те саме. Якщо застосовується даний підхід, то для оцінки 

передбачуваних стратегій наявні чотири категорії рішення:  
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1) критерій рішення Вальда;  

2) альфа-критерій рішення Гурвіца;  

3) критерій рішення Севіджа;  

4) критерій рішення Лапласа. 

Процес прийняття управлінського рішення в умовах 

невизначеності/неясності можна зобразити узагальнено схемою (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1 Алгоритм прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності 

 

Таким чином, управлінське рішення – це пошук і знаходження найбільш 

ефективного та оптимального варіанта дій керівника за допомогою 

комплексного і всебічного дослідження умов невизначеності. При прийнятті 

рішень в умовах невизначеності суб’єкт керується, з одного боку, своїми 

ризиковими перевагами, а з іншого – критерієм вибору з усіх можливих 

альтернатив, що дозволяє зважити отримані значення ефективності і вибрати 

для реалізації ситуацію з найменшим рівнем ризику. 
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Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального 

виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення 

позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної 

діяльності підприємства. В сучасному розумінні логістика охоплює як 

безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління всією 

діяльністю підприємства в ланцюжку «постачальник – виробник – споживач».  

Запаси є важливою складовою забезпечення матеріальними ресурсами 

виробничих процесів та потреб споживачів. Для ефективної діяльності 

підприємств запаси повинні бути оптимальними, оскільки накопичення їх 

значного обсягу призводить до замороження коштів на тривалий строк, 

зниження їх ліквідності, зростання витрат на утримання, а їх нестача − до 

простоїв виробництва, незадоволенні вимоги споживачів, а в результаті − 

зниження конкурентних переваг. Від характеру, обсягів, якості матеріальних 

ресурсів та запасів рівня їх управління залежить конкурентоспроможність 

підприємств, масштаби виробництва і ефективність їх діяльності. Матеріальні 

запаси мають місце у всіх ланках логістичного ланцюга. Проте управління 

запасами на кожній з них має певну специфіку, оскільки запаси мають різне 

призначення, форму, фізико-хімічні властивості та вартість [1]. 

Оскільки запаси є невід’ємною та досить важливою складовою 

виробничого процесу, виникає необхідність здійснення управління ними з 

метою досягнення ефективності виробничої діяльності загалом. Логістика 

запасів вивчає закономірності створення та витрачання запасів і стосується 

ефективного управління ними [2].  

Основними завданнями логістичного управління запасами є:  

1) визначення довгострокових та короткострокових цілей логістичного 

управління запасами; 

2) прогнозування попиту на запаси; 

3) визначення стратегії управління запасами та вибір системи для 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/91.pdf
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управління запасами на підприємстві; 

4) визначення параметрів управління запасами: розмір замовлення; період 

часу між замовленнями; обсяг окремої закупівлі; частота окремої закупівлі;  

точка замовлення; 

5) розрахунки витрат на створення та утримання запасів [3]. 

У практиці управління запасами вітчизняних підприємств найбільш 

розповсюдженими моделями є система з фіксованим розміром замовлення, 

система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями, система «мінімум-

максимум», система із встановленою періодичністю поповнення запасів до 

постійного рівня [4]. 

Інтегровані підходи до управління запасами в контексті логістичної 

системи спираються на методи та моделі логістики, серед яких системи 

планування та управління матеріальними потоками:  

 штовхаючі системи (MRP, MRP II, DRP, ERP, LRP, CALS); 

 тягнучі системи управління запасами (ZIPS, MAN, DOPS, NOT, LP, 

ОРТ), управління запасами на базі теорії обмежень, що призводить до 

створення синергічного ефекту; 

 технічні системи та використання АВС- та XYZ-аналізу [5]. 

Характерними рисами штовхаючих систем є забезпечення гнучкості 

виробництва шляхом створення страхових запасів та здійснення закупівель 

великими партіями. Однак штовхаючі системи різняться між собою:  

– DRP займається питаннями розподілу ресурсів, контролює стан запасів, 

взаємозв’язки між складами та цехами; 

– MRP I переплановує виробничий розклад, змінює структуру запасів, 

попит споживачів – ключовий фактор виробництва, що базується на прогнозах 

ринкової кон’юнктури; 

– MRP II відрізняється від попередньої автоматизацією управління, більш 

точним прогнозуванням попиту, підготовкою, обробкою та корегуванням 

інформації про матеріальні ресурси та обліком запасів за кожною позицією 

номенклатури і номенклатурних груп, аналізом місць зберігання; 

– LRP – система планування та контролю матеріального потоку; вона 

підходить до питання управління запасами, не відокремлюючи ланки 

логістичного ланцюга; 

– CALS – автоматизовані системи контролю та управління науковими 

дослідженнями; 

– ERP здійснює планування ресурсів підприємства, є модифікацією 

моделей MRP та MRPII;  

– ERP-II відрізняється від ERP тим, що головним вважає обмін 

інформацією за межами підприємства, проектування для конкретної галузі 

виробництва; дозволяє обирати користувачам самостійно рівень 

функціональності і доступність інформації в межах усього ланцюга постачання. 

Характерними рисами тягнучих систем є те, що матеріальні ресурси 

постачаються на наступну ділянку лише у разі виникнення необхідності в них:  

– система ОРТ – автоматизована система, яка запобігає виникненню 

«вузьких місць», одним з яких система вважає необґрунтований розмір запасів;  
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–  концепція «Точно у термін» (just-in-time), яка має такі різновиди:  

ZIPS – виробничі системи з нульовим запасом;  

MAN – матеріали в міру необхідності;  

DOPS – щоденне навантаження та досконале постачання;  

NOT – тоді коли потрібно;  

LP – ощадливе виробництво;  

VMI – запаси, що керують продавцем. 

Метод АВС допомагає в розподілі зусиль з управління запасами 

відповідно до важливості предметів праці. XYZ-аналіз класифікує запаси 

залежно від характеру їх споживання, точності прогнозування змін у їх потребі. 

Накладання XYZ-аналізу на метод АВС дозволяє розбити запаси на блоки, 

кожен з яких характеризується на основі вартісних показників та потреби на 

певний вид запасів. 

Логістика проголошує пріоритет споживача, тобто 100% виконання 

договірних зобов’язань, високий рівень сервісу. Водночас застосування 

логістичних рекомендацій вигідне постачальникам. Так, на підприємствах 

«FORD» використання системи «just in time» дало можливість за два роки 

скоротити запаси на 40 %. Реалізація основних положень логістики дає 

можливість скоротити витрати на транспортування і збереження продукції на 

15-20 %, зменшити рівень запасів на 50 %, знизити тривалість робочого циклу 

на 50-70 %. 

Отже, впровадження концепції логістичного управління запасами на 

підприємстві може дати такі реальні результати: 

- скорочення кількості продажу, «втраченого» за відсутності запасів 

завдяки більш точному їх розміщенню та контролю. Тим самим досягається 

подвійна мета: 

- збільшується обсяг продажу і забезпечується більш високий рівень 

обслуговування споживачів; 

- логістична система, яка спроможна швидко реагувати на ринкові зміни, 

може забезпечити скорочення «циклу обслуговування споживачів» і, 

відповідно, скорочення запасів у них; 

- вдало спроектована логістична система сприяє зміцненню зв’язків 

постачальника зі споживачем, що може бути досягнуто шляхом інтеграції 

засобів доставки продукції постачальника і засобів одержання її споживачем; 

- ефективні методи «фізичного розподілу» дають істотну економію 

витрат, що можна поширити і на споживача у формі зниження оплати за 

доставку продукції і т. д.; 

- впровадження ефективної логістичної системи дає можливість 

підприємству більш успішно і прибутково конкурувати на окремих ринках. 
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Досягнення високоефективної діяльності в усіх сферах економіки є 

важливою передумовою забезпечення високих темпів економічного зростання, 

підвищення до рівня європейських стандартів життя та виходу України на 

провідні позиції у світі. Ефективне і раціональне співвідношення результату 

діяльності до його витрат є базою для функціонування економіки і потребує 

підвищення на всіх фазах процесу відтворення – у виробництві та розподілі, 

обігу та споживанні. 

У сучасних умовах у різних країнах обов’язковим є попередній аналіз 

успішності проектів за методологією аналізу вигід та витрат, який проводиться 

різними представниками секторів економіки, а саме: представниками влади, які 

займаються підготовкою, обгрунтуванням будь-яких проектів державного 

сектора на всіх рівнях управління; експертами, аналітиками недержавних 

неприбуткових структур, зокрема, політичних партій для розробки політичних 

програм; фахівцями фінансового аналізу приватного сектора, які виконують 

проекти для державного сектора.  

Аналіз вигід і витрат (cost-benefit analysis) є раціональним методом 

прийняття рішень, що заснований на концепції раціонального вибору, згідно з 

якою перевага надається альтернативам з вигодами, що перевищують витрати 

та системним підходом до оцінки сильних і слабких сторін альтернативних 

варіантів управлінських рішень [1].  

Способи, які утворюють модель для проведення аналізу вигід і витрат 

охоплюють різноманітні методи:  

- виявлення альтернатив;  

- виявлення альтернатив у такий спосіб, який дає можливість для 

коректного порівняння;  
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- коригування у ситуації, коли витрати і вигоди припадають на різні 

проміжки часу;  

- підрахунки вартості речей у грошовій одиниці, які зазвичай не мають 

такої оцінки вартості;  

- з’ясування невизначеності у даних;  

- представлення витрат і вигід у комплексному форматі, яким можна 

керуватись при ухваленні рішень. 

Слід зазначити, що аналіз вигід і витрат тісно пов’язаний з економічним 

аналізом та аналізом ефективності витрат, але має деякі відмінності: 

дисконтування вигід і витрат здійснюється у грошовому вираженні, а спроба 

підійти якомога ближче до їх кількісного вимірювання проводиться у 

вартісному вигляді. Фактично аналіз витрат і результатів включає розгляд 

кількісних та якісних показників витрат і загальних вигід наявних варіантів 

рішення. Основне правило, якого необхідно дотримуватися, полягає в тому, що 

варіант, у результаті якого досягається найбільша вигода у грошовому 

вираженні або мінімальні грошові витрати, є варіантом, який слід вибрати за 

умови рівнозначності всіх інших показників.  

Аналіз витрат і результатів у процесі ухвалення рішень має чітку 

структуру, яка сприяє урахуванню всіх витрат і всіх сумарних вигід при 

проведенні аналізу. Нехтування будь-якою зі складових, що стосується цього 

процесу, призведе до ухвалення неправильного рішення.  

Зазначимо, що на сьогодні єдиної методики для проведення аналізу вигід 

і витрат не існує, кожен аналіз має свої відмінності і потребує ретельного та 

сучасного підходу до вивчення. Проте існує стандартна послідовність етапів 

аналізу (рис. 1), якої найчастіше дотримуються при складанні звіту про 

проведений аналіз вигід і витрат.  

При аналізі вигід і витрат можуть використовуватись методи 

маржинального оцінювання результатів з метою розрахунку доходів і витрат 

для забезпечення максимальних потоків грошових коштів в майбутньому. 

Аналіз може проводитися з використанням таких аспектів:  

- ухвалення рішень за наявності обмежувальних чинників (як в 

однономенклатурному, так і багатономенклатурному виробництві);  

- ухвалення рішень про власне виробництво або закупівлю;  

- ухвалення спеціальних рішень про ціни реалізації;  

- розширення або скорочення сегмента [3]. 

Для коректного порівняння альтернативних варіантів методом аналізу 

вигід і витрат необхідне виконання двох умов: 

1) впевненість, що розглянуто всі належні альтернативи; 

2) порівнювальні альтернативи слід визначити у послідовний і 

раціональний спосіб. 
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Рис.1. Стандартні етапи аналізу вигід і витрат [2] 

 

Варіанти вибору мають бути самостійними та коректними, цілісними та 

економними, не повинно бути нічого зайвого або несуттєвого. На даному етапі 

аналізу вигід та витрат необхідно дотримуватися такого порядку дій:  

- розглядаючи інвестиційні проекти необхідно визначити всі можливі 

найперспективніші варіанти вибору для їх порівняння;  

- розглядаючи один проект, потрібно порівняти його з базисною 

ситуацією, яка має бути оптимізованою; 

 - варіант відкладання проекту в цілях отримання більш повної інформації 

або кращих стартових умов може мати значну цінність; 

 - кожен варіант має бути стандартизований за масштабом, вибором часу 

та компонентами, які вже перебувають у користуванні для можливості зробити 

коректні порівняння [4].  

Підсумовуючи, аналіз вигід і витрат є раціональним методом прийняття 

рішень, але природне розуміння витрат і вигід іноді не зовсім коректне через 

складність альтернатив або невизначеність даних. Саме за таких причин існує 

потреба у формальних способах чіткого, системного й раціонального мислення, 

які утворюють модель для проведення аналізу вигід і витрат, який є 

невід’ємною частиною індивідуально-професійної діяльності керівників як 

9. Розробка  обґрунтованих та оптимальних рекомендацій з урахуванням аспектів як 
кількісного, так і якісного аналізу факторів, що не можуть бути виражені у грошовому 

еквіваленті 

8. Вибір альтернативного варіанту, який призведе до бажаного результату  
розподілу доходів  

7. Аналіз ризику з урахуванням відомості про діапазони та ймовірності величин витрат і 
вигід, а також шляхом моделювання очікуваних результатів інвестиційного проекту  

6. Проведення аналізу чутливості з метою встановлення змінних, що матимуть 
найбільший вплив на детермінований розрахунок чистої поточної вартості

5. Запуск та використання детермінованої моделі із введенням щоразу одних величин 
витрат і вигід так, ніби ці величини є визначеними  

4. Зведення величини витрат і вигід  відповідно до прийнятих стандартних  
одиниць вимірювання 

3. Аналіз приросту ефектів і збір даних щодо витрат і вигід 

2. Визначення альтернативних варіантів у спосіб, який дасть змогу  коректно 
порівняти їх аналітику. Якщо один варіант оцінюється проти базисної ситуації, треба 

впевнитись, що базисну ситуацію оптимізовано. 

1. Вивчення потреб, врахування обмежень і формулювання завдань та цілей. 
Зазначення критерію оцінювання витрат і вигід 
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суб’єктів управління, яка характеризує уміння правильно оцінити ризик і 

прийняти ефективне управлінське рішення, а також потребує подальшого 

комплексного і всебічного дослідження, оскільки тільки через них, як через 

канали зв’язку з підлеглими, передається інформація для виконання 

поставлених задач.  
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Актуальність теми. Після реформування системи зобов’язального права 

України відбулось зростання ролі цивільно-правового договору як одного з 

найоптимальніших правових засобів опосередкування майнових відносин, а 

саме передання майна в користування. Важлива роль договору позички 

пояснюється його широким використанням як фізичними, так і юридичними 

особами. Даний договір набуває значного поширення в побутових відносинах і 

в галузі культури й мистецтва, але при цьому досить рідко використовується в 

підприємницькій діяльності. 

Договору позички присвячена глава 60 Цивільного кодексу України (далі 

– ЦК України). Однак, можна стверджувати, що цивільно-правове регулювання 

зазначених правовідносин є досить поверхневим, оскільки на законодавчому 

рівні залишились не закріпленими більшість специфічних особливостей 

договору позички, які відрізняють його від інших договірних конструкцій. У 

свою чергу, це призводить до неоднозначного застосування та тлумачення норм 

законодавства й виникнення низки непорозумінь у правозастосовній практиці. 

Науковці у своїх працях досліджували окремі аспекти правової природи 

та нормативно-правового регулювання договору позички як підстави 

виникнення зобов’язання про передання майна в безоплатне тимчасове 

користування. Серед них можна назвати таких, як О.В. Воронова, 

Н.А. Д’ячкова, Ф.А. Тучин, С.М. Лепех, М.В. Парасюк. 
 Мета. З’ясування правової природи, ознак та особливостей цивільно-

правового регулювання договору позички, а також його відмежування від 

подібних договірних конструкцій. 
Відповідно до ст. 827 ЦК України, за договором позички одна сторона 

(позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні 

(користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. 

Особливість цього договору з-поміж інших полягає в тому, що передаючи річ у 

користування, позичкодавець не отримує зустрічної прямої вигоди. 
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З урахуванням визначення договору, закріпленого в ст. 827 ЦК України, 

вимог до його форми та конкретних умов, він може бути як реальним – який 

вважається укладеним з моменту здійснення певної дії, передачі майна; 

консенсуальним – для укладення якого достатньо досягнення сторонами згоди 

за всіма його істотними умовами; формальним – узгодження волевиявлення 

сторін і вираження волі в певній формі, що визначена законом [1]. 

Договір позички матиме синалагматичний (двосторонній) характер, якщо 

він буде укладений за моделлю консенсуального чи формального договору без 

передання речі у користування. У цьому разі позичкодавець зобов’язаний 

передати річ у користування, а користувач – повернути. 

 Але договір позички може бути й одностороннім, якщо він укладається за 

моделлю реального або формального з переданням речі в користування до 

моменту досягнення згоди контрагентів у встановленій формі. Таким чином, 

передавши річ у користування, позичкодавець надалі має тільки права, а 

користувач – тільки обов’язки. 

 Так як договір позички передбачає передачу майна в тимчасове 

користування, він є строковим договором. Хоча глава 60 ЦК України не 

встановила чітких правил щодо встановлення строку, то можна вважати, що 

договір укладається як на визначений, так і на невизначений строк. 

Розкриття правової природи договору позички буде не повним без 

з’ясування його характерних ознак. Спершу потрібно зазначити, що договір 

позички спрямований на передання у тимчасове користування не будь-якого 

об’єкта цивільних прав, а лише речі, визначеної індивідуальними ознаками (ч. 1 

ст. 184 ЦК України). При цьому користувач повинен повернути річ після 

закінчення договору в такому самому стані, у якому вона була на момент її 

передання. 

Наступною ознакою є безоплатність, що дає змогу відмежувати договір 

позички від інших договорів, спрямованих на передання майна в тимчасове 

користування [2]. 

Неможливо не звернути увагу на особливому суб’єктивному складі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 829 ЦК України, юридична особа, яка здійснює 

підприємницьку діяльність, не може передавати речі в безоплатне користування 

особі, котра є її засновником, учасником, керівником. 

І звичайно ще однією ознакою договору позички є те, що договір 

укладається відповідно до мети, визначеної в договорі, а саме – користування 

річчю лише за її цільовим призначенням. 

Розкривши характерні для договору позички риси, потрібно ще й 

здійснити його відмежування від подібних договірних конструкцій для 

правильного застосування норм чинного законодавства на практиці. Перш за 

все потрібно відмежувати договір позички від договору позики [3].  

По-перше, за договором позички річ передається в користування з 

умовою повернення тієї самої речі, при чому право власності на неї зберігається 

за позичкодавцем (п. 3 ч. 2 ст. 833 ЦК України). Натомість, при позиці гроші 

або інші речі передаються позичальнику у власність, а поверненню підлягають 

кошти в такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій 
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кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані 

позичальнику позичкодавцем (ч.1 ст. 1049 ЦК України). 

По-друге, за договором позички та домовленістю між сторонами, плоди й 

доходи від речі, переданої в безоплатне користування, належать позичкодавцю 

як власнику речі, а не користувачеві. При позиці ж навпаки, позичальник, як 

власник переданого майна, отримує право власності й на доходи, які це майно 

приносить. 

По-третє, до договору позички можуть застосовуватися норми глави 58 

ЦК України (майновий найм), а до договору позики ці норми не 

застосовуються. 

По-четверте, предметом договору позички є неспоживчі речі, визначені 

індивідуальними ознаками, натомість, у позику передаються кошти або інші 

речі, визначені родовими ознаками (ст. 1046 ЦК України). 

Наступним договором, який має подібні ознаки безоплатності з 

позичкою, є договір дарування. Основна відмінність між ними полягає в тому, 

що при даруванні майно переходить у власність обдарованого, а при позичці 

переходу права власності не буває. І на що варто звернути увагу, що передачею 

речі обдарованому договірні відносини між сторонами припиняються, тоді як у 

договорі позички з моменту передачі речі вони тільки виникають. 

Також, який договір не слід обходити стороною, то це договір майнового 

найму, за яким майно також передається в тимчасове користування. Саме тому 

до договору позички застосовуються положення глави 58 ЦК України, які не 

суперечать сутності вказаного договору. Проте головною відмінністю договору 

позички від договору найму (оренди) є саме безоплатний характер першого, 

тоді як оплатність другого є його істотною умовою.  

Висновок. Договір позички належить до цивільно-правових договорів, 

спрямованих на тимчасове передання майна в користування, є казуальним, 

безоплатним, строковим, в залежності від певних умов – консенсуальним, 

реальним і формальним. Даний договір істотно відрізняється від подібних 

правових інститутів, що доводить правильність виокремлення норм, які його 

регулюють в окрему главу ЦК України.  
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Постановка проблеми. Сучасний рoзвитoк пiдприємництва суттєво 

залeжить вiд eфeктивності дiяльнoстi банкiвськoї систeми України. Важливим 

аспeктoм у цьoму вiднoшeннi є крeдитний ринoк, щo у свою чергу забeзпeчує 

дійсну мoжливiсть oтримати нeoбхiднi рeсурси i здатнiсть фiнансoвих устанoв 

їх надати. Зростає попит на кредити, громадяни все частіше використовують цю 

послугу банків на задоволення власних потреб і на свій ризик. У процесі 

укладання та виконання кредитних договорів, учасники відносин недостатньо 

приділяють увагу формі, умовам та змісту договору. Тому, особливу роль в 

цьому питанні відіграє кредитування та його правове регулювання. 

У вiтчизнянiй правoвiй науцi дoслiджeння правoвих вiднoсин за 

крeдитним дoгoвoрoм вжe мали мiсцe. Однiєю з пeрших ґрунтoвних спрoб 

висвiтлити oсoбливoстi вказаних вiднoсин була кандидатська дисeртацiя 

Л.Г. Рябкo. Крiм тoгo, oкрeмi прoблeми зазначeнoї тeматики висвiтлювали у 

свoїх дисeртацiях Ю. I. Чалий, С. М. Лeпeх, O. П. Oрлюк, Г. Ю. Шeмшучeнкo, 

Н. I. Квiт та iншi. 

Метою дослідження є поглиблення економічних та правових знань про 

кредитний договір, його зміст та сторони даного договору, відповідальність за 

невиконання його умов. 

 Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит, який 

оформлюється укладанням кредитного договору між кредитодавцем та 

позичальником. Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) 

кредитний договір – це договір, за яким банк або інша фінансова установа 

зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на 

умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути 

кредит та сплатити проценти [1]. 

Крім того, сторони за кредитним договором чітко визначені в законі: банк 

або інша фінансова установа (кредитодавець), що має ліцензію Національного 

банку України на всі або окремі банківські операції, і позичальник, який 

одержує кошти для підприємницьких чи споживчих цілей. 

Кредити надаються суб’єктам господарської діяльності в безготівковій 

формі, за допомогою сплати платіжних документів із позичкового рахунку як у 

національній, так і в іноземній валюті в порядку, визначеному чинним 

законодавством та нормативними актами Національного банку України. 

 Гoлoвна вимoга дo змiсту крeдитнoгo дoгoвoру пoлягає у тoму, щoб вiн 

мiстив у сoбi такi юридичнi нoрми, якi б дoзвoлили рeгулювати вeсь кoмплeкс 
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взаємoвiднoсин фiнансoвoї устанoви з клiєнтoм. 

 У ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» та ст. 1055 ЦК передбачені вимоги до форми і 

порядку укладення кредитного договору. Кредитний договір укладається у 

письмовій формі між кредитором і позичальником, зазначаються взаємні 

зобов’язання щодо суми кредиту, строку його повернення, і обов’язково розмір 

та порядок сплати процентів за цим договором [2]. У разі недодержання 

встановлених форм та умов, кредитні договори вважатимуться нікчемними. 

До умов кредитного договору належать: об’єкти кредитування, розмір 

кредиту, умови надання та порядок сплати процентів, забезпечення виконання 

клієнтом зобов’язань за договором, перелік розрахунків та строк їх надання 

клієнту.  

Вагоме значення в кредитному договорі має розмір процентної ставки за 

користування кредитом. Її розмір залежить від кредитного ризику, наданого 

забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку 

користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату 

укладення договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього 

строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої 

процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в односторонньому 

порядку. Умова договору щодо права кредитодавця змінювати розмір 

фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. 

Згідно ст. 346 Господарського кодексу України для зниження ступеня 

ризику банк надає кредит позичальникові за наявності гарантії 

платоспроможного суб’єкта господарювання чи поручительства іншого банку, 

під заставу належного позичальникові майна, під інші гарантії, прийняті у 

банківській практиці [3]. З цією метою банк має право попередньо вивчити стан 

господарської діяльності позичальника, його платоспроможність та 

спрогнозувати ризик непогашення кредиту. 

Слід звернути увагу, що за кредитним договором юридичні права та 

обов’язки сторін не є тотожними. Банку-кредитора належать фактично всі 

права, а головний його обов’язок полягає у наданні кредитів різних видів 

(комерційного, лізингового, іпотечного та ін.). А на клієнта покладаються 

здебільшого такі обов’язки, як повернути в строк одержаний кредит, сплатити 

банку проценти за користування кредитом, не ухилятися від банківського 

контролю, використовувати одержаний кредит за цільовим призначенням, 

надати і гарантувати наявність забезпечення за договором на весь строк 

кредитування. 

У разі якщо позичальник не виконує своїх зобов’язань, передбачених 

кредитним договором, банк має право зупинити подальшу видачу кредиту 

відповідно до договору. А також, за порушення зобов’язань за кредитним 

договором сторони несуть відповідальність у вигляді стягнення неустойки і 

відшкодування збитків.  

При кредитуванні підприємств та організацій велике значення відіграє 

зміцнення кредитної дисципліни, яка має на меті своєчасне погашення кредиту 

і сплати відсотків за його користування, а також суворе додержання 
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позичальниками всіх інших умов договору [4].  

У разі порушення кредитної дисципліни до клієнта можуть 

застосовуватися наступні види санкції: сплата банку підвищених відсотків з 

прострочених позичок, припинення кредитування з правом дострокового 

одностороннього розірвання договору, дострокове стягнення раніше наданих 

позичок зі сплатою штрафних санкцій, тощо. 

Висновок. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, 

стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання 

економіки. Відносини, що виникають при укладенні кредитного договору, є 

специфічною, виникають вони за волевиявленням позичальників, мають 

грошовий характер та вирізняються нерівністю суб’єктів – банку й клієнта.  
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За Державною службою статистики Кількість юридичних осіб за 

організаційно-правовими формами господарювання, без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя станом на 1 

грудня 2019 року становить 1805059 [1]. Слід зауважити, що повік-віки перед 

майбутнім підприємцем, котрий прагне створити нову фірму, виникає питання 

обрання організаційно-правової форми підприємства. 

Одним із видів форми господарювання є господарські товариства. 

Господарські товариства – підприємства або інші суб’єкти господарювання, 

створені юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їхнього 
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майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання 

прибутку. Метою їх створення є також розв’язання проблеми нестачі грошових 

коштів та зменшення ризику втрати особистого майна. Вони є юридичними 

особами і можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність [2].  

Наразі в Україні діяльність господарських товариств регулюється 

Господарським Кодексом України [3], а також порядок створення і діяльності 

Господарського товариства регулюється Законом України «Про господарські 

товариства» [4]. 

Згідно з ст. 80 Господарського кодексу України до господарських 

товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, 

командитні товариства [3]. 

Одним із видів господарського товариства є товариство з обмеженою 

відповідальністю (далі – ТОВ), кількість таких товариств за державною 

службою статистика без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя на 1 грудня 2019 року налічує 

670975 одиниць [1]. З даної інформації потрібно зробити висновок, більша 

частина підприємців надає перевагу товариствам з обмеженою 

відповідальністю, що зумовлює актуальність даної теми. 

Метою наукової статті є висвітлення та комплексній аналіз переваг та 

недоліків Товариства з обмеженою відповідальністю в Україні за допомогою 

законодавства та нормативно-правових актів.  

Товариства з обмеженою відповідальністю досліджували такі науковці, 

як: А. Я. Пилипенко, О. В. Регурецька, Я. С. Синявська, О.М. Вінник. 

Для чіткого розуміння зазначеного господарського товариства потрібно 

з’ясувати його поняття та значення. Відповідно до ч.3 ст.80 Господарського 

кодексу України: товариством з обмеженою відповідальністю є господарське 

товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми 

зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю 

сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, 

у межах своїх вкладів [3]. 

Отже, головною рисою ТОВ є те що відповідальність учасників 

відбуваються тільки в межах своїх вкладів в товариство. На думку 

С.Д. Могилевського, характерними для такого виду організаційно-правової 

форми юридичної особи є такі ознаки: 1) ТОВ – це юридична особа; 2) ТОВ – 

це комерційна організація; 3) ТОВ – це товариство, статутний капітал якого 

поділений на частки; 4) ТОВ – організація, що об’єднує на підставі договору 

осіб або створена однією особою, відповідальність яких обмежена [5 ст.183]. 

Аналізуючи зазначені ознаки ТОВ потрібно висвітлити переваги й недоліки за 

Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» [6]. 

За зазначеним вище законом перевагами ТОВ є те що наразі не потрібно в 

статуті вказувати інформацію про учасників товариства. (ч. 5 ст. 11) З точки 

зору даного законодавства час який в минулому був потрібний для зміни тексту 
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статуту буде витрачений на інші більш важливі справи щодо товариства але 

відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [7] в державному 

реєстрі повинні зазначатися відомості про учасників та статутний капітал ТОВ 

з метою захисту прав та інтересів законних набувачів часток, адже відчуження 

може відбуватися без участі товариства через подання документів до 

державного реєстру щодо змін (ч. 5 ст. 17). Також потрібно висвітлити ч. 6 ст. 

20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» в якій чітко зазначено про те, що статутом товариства може 

встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників 

товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими 

учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників 

товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не 

мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов’язок 

учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій 

особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками 

товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або 

виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких 

взяли участь всі учасники товариства. 

Ч. 2 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» захищає учасників товариства, адже станом на сьогодні 

будь-який учасник що має частку 50 відсотків, може вийти з товариства тільки 

за згодою інших учасників, в минулому такий учасник міг вийти з товариства у 

будь-який момент, що спричиняло іншим учасникам незручності, адже вони 

були повинні у момент виходу даного учасника з товариства виплатити йому 

грошову компенсацію у розмірі частки яку зазначений учасник мав, а це 

порушувало права інших учасників, адже виводилась значна частка активів яка 

була основнім балансом в товаристві. 

Також є можливість створення наглядової ради, з метою контролю 

учасниками товариства роботу виконавчого органу товариства (ст. 38). 

Дослідивши даний Закон України можна виявити не тільки переваги, а й 

недоліки, якими послугують: Як зазначалось вище в статут є можливість не 

вписувати всіх учасників з цього виникає можливість практичної ситуації в якій 

буде відсутній контроль за безперервними змінами учасників товариства 

оскільки в ст. 4 зазначено, що кількість учасників товариства не обмежується. 

Щодо відчуження майна без участі товариства, на практиці може 

виникнути ситуація в якій відбудеться прийняття будь-яких учасників, які 

придбали відчужену частину за знецінену собівартість або безоплатно ці особи 

набувають всі права та обов’язки учасника товариства, що надає новому 

учаснику вплив на товариство, який може бути як позитивний, так й 

негативний.  

Одним з недоліків є ненадання змоги виключити з ТОВ несумлінного 

учасника назавжди який прострочив термін для вкладу. Через процедуру 

зазначену в п.1 ч. 2 ст.15 особу мають право виключити з учасників товариства, 

але даній особі надається право здійснити правочин такий, як дарування, бартер 
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на користь третій особі, адже за ст. 20 переважне право учасників товариства 

відбувається тільки в випадку продажу частки. У зв’язку з цим третя особа 

може передати назад частину несумлінного учасника тобто даного учасника 

його не можливо позбутися.  

Також, ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» надає перевагу ТОВ щодо виплати частки 

учаснику який вийшов з товариства, що на практиці може виявлятися як 

зловживання правами, адже в даній статті зазначено, що ТОВ має право 

зазначити в статуті товариства інший строк для здійснення виплати компенсації 

колишньому учаснику. Чіткого строку не зазначено, що надає ТОВ 

маніпулювати виплатами, що порушує права учасників. 

Отже, відповідно до викладеного матеріалу та аналізу зазначеного 

законодавства, потрібно зазначити ТОВ має свої переваги й недоліки, які мають 

як позитивні, так і негативні наслідки для діяльності та самих учасників 

товариства.  
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проваджень набирає все більшої популярності та переходить в категорію 

обов’язкових експертиз при вирішенні певних видів справ. 

Українське суспільство має високу попит щодо оптимізації криміногенної 

ситуації та ефективності усіх видів судочинства. Саме тому, слід своєчасно 

запроваджувати нові досягнення науково-технічного процесу, в тому числі і 

застосування спеціальних знань у галузі психології та психофізіологічної 

техніки.   

Метою дослідження є визначення умов та етапів проведення 

психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа в практиці 

розслідування злочинів. 

Виклад основного  матеріалу. Проблему запровадження поліграфічного 

дослідження у практику розслідування кримінальних правопорушень вивчено 

значною кількістю науковців, зокрема, Г.А. Злобін, С.А. Яні, В.М. Тертишник, 

Г. Г. Андреєв, М. Г. Любарський, О. І. Мотлях та І. Ю. Сопілко. На думку 

останнього, поліграф може бути правомірно використаний під час проведення 

допиту за умови суворого дотримання законності та врахування людського 

чинника у кримінальному провадженні[1].  

Судова психофізіологічна експертиза з використанням поліграфу (далі –

ПФДВП) – це психологічна експертиза, яку здійснює експерт-поліграфолог на 

основі спеціальних знань з використанням поліграфу психофізіологічних 

реакцій особи у відповідь на пред’явлені в ході дослідження стимули з метою 

перевірки достовірності інформації, що надається досліджуваною особою[2]. 

Використання поліграфа для проведення наукового самостійного 

дослідження для отримання орієнтувальної інформації може бути досить 

корисним для органів досудового слідства. Спеціалісти можуть проводити 

будь-які діагностичні дослідження за дорученням слідчого в межах слідчої дії, 

що й обумовлює актуальність цієї статті. 

Принцип неупередженості передбачає собою неупереджене ставлення 

спеціаліста поліграфа до особи, відносно якої виникли сумніви в Ініціатора 

щодо правдивості та повноти наданих нею інформаційних даних. Опитувана 

(досліджувана) особа повинна знати, з якого приводу відносно неї проводиться 

дана процедура, і перед початком ПФДВП має бути ознайомлена з тематикою 

опитування (дослідження), а також має право відмовитись від даної процедури 

на будь-якому етапі її проведення [3]. 

Порядок проведення судових експертиз регламентується процесуальним 

законодавством України, Законом України «Про судову експертизу» та 

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98  № 53/5[4]. 

Для того щоб отримані під час проведення ПФДВП результати були 

об’єктивними та могли використовуватись під час розкриття та розслідування 

злочинів, сама процедура такого дослідження повинна проходити певні етапи 

та відповідати певним вимогам.  

По-перше, проведення ПФДВП повинно ґрунтуватись на принципах 

законності, дотримання прав і свобод людини і громадянина, об’єктивності, 

всебічності та повноти досліджень, проведених з використанням сучасних 

досягнень науки і техніки а також незалежності та неупередженості спеціаліста 
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поліграфа. 

Проведення тестування на поліграфі повинно також здійснюватися з 

дотриманням принципів гласності та добровільності, які виражаються у 

завчасному повідомленні опитуваної (досліджуваної) особи про можливість, 

терміни, мету та порядок його проведення, що у свою чергу передбачає 

отримання від неї обов’язкової письмової заяви про її згоду (незгоду) на участь 

у проведення ПФДВП.  

Процесуальний порядок призначення та проведення СПФЕВП або 

ПФДВП є загальним. Спираючись на чинне законодавство можна навести 

наступний порядок проведення СПФЕВП або ПФДВП:  

 постанови слідчого/прокурора (ст. 110 та ч. 1 ст. 243 КПК); 

 звернення сторони захисту – підозрюваного/обвинуваченого/їх 

захисників/адвокатів (ч. 2 ст. 243 КПК); 

 ухвали суду з власної ініціативи чи за клопотанням сторін/потерпілого (ст. 

332 КПК, ст. 144 ЦПК, ст. 81 КАСУ, ст. 41 ГПК) [5.6.7.8]. 

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу є 

джерелом доказів в кримінальному (ст. 84 КПК), цивільному (ст. 57 ЦПК), 

господарському (ст. 32 ГПК) та адміністративному (ст. 69 КАСУ) процесах. 

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу буде 

прийнятий судом як доказ виключно, якщо експертиза буде проведена у 

суворій відповідності з вимогами законодавства, а сам висновок матиме всі 

необхідні складові частини[5.6.7.8]. 

В ході проведення психофізіологічної експертизи з використанням 

поліграфу можливо дослідити питання, що стосуються подій та обставин, які 

відобразились в пам’яті досліджуваної особи. Наявність в пам’яті особи певних 

подій та обставин дає змогу стверджувати про: 

 причетність/непричетність цієї особи до конкретних правопорушень, 

 умисел та рольову участь особи в правопорушеннях, факт усвідомлення 

особою можливих наслідків правопорушень та бажання їх настання; 

 наявність пом’якшуючих або обтяжуючих обставин; 

 вчинення особою юридично значимих діянь (дій або бездіяльності) в 

минулому; 

 факти настання юридично значимих подій в минулому та інше[2]. 

Залучення спеціаліста поліграфа до складу оперативно-слідчих груп, 

використання інформації, яку було отримано під час опитування за допомогою 

поліграфа, дає можливість працівникам органів внутрішніх справ: виробити 

основні напрями розслідування та побудувати версії щодо особи, яка може бути 

злочинцем; визначити черговість оперативно-розшукових і слідчих дій; 

сформулювати плани та напрями проведення слідчих дій (обшуку, виїмки та 

ін.); окреслити головні напрями проведення правомірного психологічного 

впливу на підозрюваних [3]. 

Висновок. Узагальнюючи вище викладене у вітчизняній практиці 

використання поліграфа не має загальновизнаної метoдики, яку можна було б 

взяти за основу для пpoведення, і котра вiдпoвiдала б єдиній формі та змicту. 

Вибip вiдпoвiднoї метoдики залежить вiд oбсягу i хаpактеpу матеpiалу, який є в 
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poзпopядженнi експерта, специфіки з’ясування питань, що має на меті 

встановити слідство чи суд.  

Головною проблемою використання поліграфа є цілковита залежність 

отриманих результатів від експерта, який проводить таку перевірку. З огляду на 

те що спеціалістів-поліграфологів невилика кількість, доцільно збільшити 

кількість «якісних» фахівців та розширити техніку. 

У свою чергу, рішення про необхідність примусової перевірки 

поліграфом,на мою думку, принижує честь і гідність громадян України. Більше 

того, відмова особи від участі у цьому спеціальному дослідженні не повинна  

розглядатися досудовим слідством чи судом як винуватість особи у вчиненому 

кримінальному правопорушенні. На жаль, жоден прилад не дасть відповіді на 

запитання, чи пов’язано емоційне збудження та стрес особи з 

правопорушеннями, які вона вчиняла чи сприяла їх вчиненню. Тому, 

експертний висновок є доказом, але  питанням розслідуванням злочиннів 

повинні займатися компетентні органи, суворо дотримуючись не лише 

положень КПК, а й міжнародних стандартів та презумпції невинуватості. 
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Актуальність наукового опрацювання даної тематики базується на 

засадах поглибленого дослідження конституційних основ, від яких 

безпосередньо залежить рівень розвитку економічної системи України. Варто 

підкреслити, що проблема формування відповідної моделі правового 

регулювання економічних відносин, донині залишається на слуху у сфері 

суспільних мас. Доцільно стверджувати, що саме Конституція повинна 

створювати такий порядок організації державної влади, котрий зміг би у повній 

мірі забезпечити найбільш сприятливі умови для продуктивного 

функціонування економіки. 

Метою роботи є дослідження головних конституційних механізмів, які 

спрямовані на всебічний розвиток економічної системи України. Основним 

завданням даних механізмів є практика застосування ідей економічної свободи 

громадян як з точки зору правового регулювання, так і з точки зору прийняття 

відповідних рішень на мікро- і макрорівнях, зосереджених на становленні 

стратегічних інтересів держави. 

Конституційна економіка – це напрям науки, який спрямований на 

вивчення основних принципів пропорційного поєднання економічного 

раціоналізму з поточним рівнем конституційного розвитку, який закріплений в 

нормах конституційного права і регламентує економічну діяльність у країні [3, 

с. 214]. Вона ґрунтується на таких вагомих принципах, а саме: прозорість 

економічного простору, економічна багатоманітність, соціальна спрямованість 

економіки України, розбудова ринкової економіки, непорушність права 

приватної власності, свобода підприємницької діяльності та народовладдя. 

У розвитку економічної системи України, важливе місце займає принцип 

розбудови ринкової економіки. Згідно зі ст. 41 Конституції України: «Кожен 

має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності», а згідно зі ст. 42 

Конституції України: «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом» [4]. Дане регулювання забезпечує найбільш сприятливі та 

доступні умови для суспільства, а також розширює межі функціонування 

ринкової економіки. 

Візьмемо до уваги той факт, що держава має змогу втілювати деякі 

елементи державного координування. З точки зору правового планування 

економічних процесів, це відбувається за допомогою видання певних 
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нормативних актів. Наприклад, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України 

виключно законами встановлюються «Державний бюджет України і бюджетна 

система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і 

функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; 

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території 

України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і 

зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види 

і типи» [4]. 

На випадок, якщо йдеться про державне регулювання економічної 

діяльності, то, слід стверджувати, що основними економічними завданнями 

держави є: модернізація механізмів приватної власності, формування 

ефективного власника та стратегічного інвестора, поглиблення вільної 

конкуренції та подолання поширення приховування прибутків від державних 

органів [2]. 

Одним із основних показників розвитку економіки у контексті 

конституційних основ є індекс економічної свободи. Він залежить від таких 

чинників: податкова свобода, свобода бізнесу, свобода інвестицій, свобода від 

корупції, фінансова свобода, грошова свобода, державні витрати, свобода 

торгівлі, свобода трудових стосунків. Даний показник розраховується як 

середнє арифметичне від цих чинників [5]. 

У ході статистичних досліджень з’ясувалось, що Україна з показником 

індексу економічної свободи 51,9 посіла у 2018 році 150-те місце серед країн 

світу, а у 2019 році з показником 52,3 – 147-ме місце. У 2019 році найвище 

місце Україна займає за рівнем податкової свободи, а найнижче – за рівнем 

свободи від корупції. Дослідивши динаміку змін, можна стверджувати, що такі 

показники вказують на часткове зростання індексу економічної свободи і 

одночасно рівня конституційного розвитку [1]. 

Отже, конституційні основи розвитку економічної системи України 

ґрунтуються на оптимальному поєднанні правового та економічного механізму 

з точки зору створення економічних свобод для суспільства та визначення 

України як суверенної і незалежної, правової держави. Основним показником 

конституційно-правового регулювання економіки країни є зростання індексу 

економічної свободи. 
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Постановка проблеми: Актуальність даної теми полягає в тому, що на 

сьогодні в Україні не вироблено ефективних критеріїв та не впроваджено 

правових засад розподілу коштів між бюджетами, які б враховували як досвід 

зарубіжних країн, так і нагальні потреби України.  

Метою дослідження є напрямки впровадження принципів розподілу 

коштів між бюджетами та правових засад міжбюджетних відносин, що може 

призвести до ефективного результату.  

Необхідно зауважити, що процес розподілу бюджетних коштів може 

ґрунтуватися на засадах бюджетної системи. Питання правових засад 

міжбюджетних відносин та розподілу коштів між ланками бюджету знайшло 

своє відображення в працях таких вітчизняних вчених, зокрема В. Зайчикової, 

В. Опаріной, І. Луніної, Л. Скиби, Т. Войтович, В. Мельник, Л. Тарангул, 

С. Черкасової, В. Базилевич П. Гайденка, О. Гомілко, С. Кримського, 

В. Кременя, М. Култаєвої, В. Малахова, М. Мамардашвілі, М. Михальченка, 

Л. Мікешиної, М. Поповича, С. Пролеєва, Г. Рузавіна та інших.  

Принципи розподілу коштів між бюджетами у порівнянні з принципами 

бюджетної системи є значно вужчими за значенням і по суті є, деяким, 

продовженням принципів бюджетної системи. 

З конституційних засад та положень сформульовані і принципи 

бюджетної системи України, що знаходять своє відображення у нормах 

Бюджетного кодексу України.  

Чинне визначення поняття «міжбюджетних відносин» не вказує на об’єкт, 

фактичний склад суб’єктів і головні складові (групи відносин, аспекти) 

відносин між бюджетами, тобто не в повному обсязі відображає їх головний 

зміст.  

З огляду на це, поняття міжбюджетних відносин пропонуємо визначити 

як:  

Міжбюджетні відносини – це врегульовані правовими нормами 

взаємовідносини між державою, місцевим самоврядуванням та їх 

уповноваженими органами, що виникають у процесі їх взаємодії 

(взаємозв’язків) з приводу розподілу бюджетних повноважень та 

відповідальності між органами державної влади та місцевого самоврядування, 

розподілу доходних джерел та видаткових зобов’язань між бюджетами різних 

рівнів, а також перерозподілу бюджетних коштів між бюджетами щодо 
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забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, які необхідні для 

виконання функцій, передбачених Конституцією та іншими нормативно-

правовими актами України [1]. 

На думку переважної більшості науковців, міжбюджетні відносини 

всередині країни мають ґрунтуватися на певних принципах, зокрема:  

- збалансованість інтересів усіх учасників міжбюджетних відносин;  

- законодавче розмежування видаткових повноважень, 

відповідальності та доходних джерел між різними рівнями бюджетів;  

- самостійність бюджетів різних рівнів;  

- обґрунтованість надання фінансової допомоги та вирівнювання 

доходів місцевих бюджетів;  

- ефективність контролю за повнотою та цільовим характером 

використання фінансової допомоги [2]. 

З позицій теорії права та досвіду унормування є обґрунтованим і 

очевидним те, що міжбюджетні відносини всередині країни мають базуватися 

на певних принципах з відповідним їх правовим закріпленням у Бюджетному 

кодексі України.  

Варто зазначити, що принципи міжбюджетних відносин значно вужчі за 

значенням від принципів бюджетної системи. У зв’язку з цим принципи 

міжбюджетних відносин необхідно розглядати як продовження принципів 

бюджетної системи, оскільки вони є лише частковим проявом якостей, 

притаманних усій бюджетній системі [3]. 

Очевидно, що деякі принципи міжбюджетних відносин збігаються з тими, 

що закріплені у ст. 7 Бюджетного кодексу України «Принципи бюджетної 

системи України» та у главах 5, 11, 13, 14, тобто у певній сукупності норм 

права, з яких принципи виводяться індуктивним шляхом, проте у 

правозастосовчій діяльності вони не реалізуються повноцінно, системно та 

гармонійно.  

При цьому слід враховувати, що принципи бюджетної системи 

відображають основи побудови бюджетної системи, а принципи міжбюджетних 

відносин – динаміку функціонування бюджетної системи. Розглянуті принципи 

мають важливе значення для формування та функціонування оптимальної, 

раціональної системи міжбюджетних відносин країни в цілому [4]. 

Викладене дозволяє зробити такі висновки:  

- формулювання та закріплення принципів міжбюджетних відносин у 

Бюджетному кодексі України є необхідною умовою їх правової 

регламентації;  

- правові принципи міжбюджетних відносин є основою, керівною 

ідеєю, важливими положеннями, найбільш загальними, стабільними, 

імперативними вимогами у сфері їх правового регулювання;  

- принципи міжбюджетних відносин визначають змістовний 

характер системи законодавства, що регламентує міжбюджетні відносини, 

та напрями його розвитку виконуючи системоутворюючу, 

системоспрямовуючу функції.  

На наш погляд, на сьогодні є необхідність створення та посилення 
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дієвості застосування принципів ефективного розподілу бюджетних коштів як 

на державному, так і на місцевих рівнях, особливо в умовах об’єктивної 

обмеженості держави у фінансових ресурсах.  

З особливою гостротою постає також проблема вироблення дієвого 

механізму, який би базувався на таких принципах.  

Отже ефективна система розподілу коштів між бюджетами повинна 

сприяти: економічній стабілізації, створенню умов для конкуренції між 

регіонами, підвищенню політичної відповідальності, економічної ефективності 

та відкритості управлінських рішень, результативності функціонування 

державних інститутів та розвитку стабільної фінансової інфраструктури країни.  
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Постановка проблеми. Обов’язковою умовою ефективного 

функціонування економічної системи в державі є розвиток якісного 

конкурентного середовища. Конкуренція у широкому розумінні являє собою 

економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші 

умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. 

Безумовно конкуренція є прогресивним явищем, але вона може набувати і 

недозволених форм, зокрема недобросовісної конкуренції, яка виступає 

антиподом добросовісних, з позиції чинного законодавства, форм конкурентної 

боротьби.  

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Окремі питання щодо 

правового захисту від недобросовісної конкуренції розглядали такі вчені як 

О. Безух, М. Галянтич, О. Джуринський, І. Іванов, Н. Корчак, А. Прохоров, 

Д. Серьогін, К. Тотьєв та ін. 

Метою є з’ясування основних механізмів правового захисту від 
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недобросовісної конкуренції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні у більшості галузей і сфер 

економічної діяльності склалося конкурентне середовище. Так, близько 

половини підприємців країни відчувають значну конкуренцію з боку інших 

українських підприємств, найбільше у страховій та фінансовій діяльності, 

торгівлі, переробній промисловості, агропромисловому комплексі та ін. Обсяг 

реалізації товарів, робіт та послуг на ринках, на яких існує інтенсивна 

конкуренція між значною кількістю учасників або наявні сприятливі 

передумови для неї, становить близько половини загального обсягу реалізації 

товарів, робіт та послуг. У певних випадках інтенсивна конкуренція між 

суб’єктами господарювання має місце на ринках з обмеженою кількістю 

учасників.  

Не суттєвий внесок в розвиток української економіки має мале та середнє 

підприємництво, на відміну від впливу великих компаній на ринкові процеси у 

державі. Проведення реструктуризації та приватизації державних підприємств, 

відкриття ринку землі та ін., покращило б конкурентне середовище, позитивно 

вплинуло на економічне зростання країни. 

Сьогодні в Україні діють такі законодавчі акти, які регулюють відносини, 

що впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію в державі: 

Конституція України [1], Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

[2], Закон України «Про Антимонопольний комітет України» [3], Закон України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» [4].  

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», недобросовісна конкуренція – це будь-які дії у конкуренції, що 

суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 

діяльності. Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2-

4 цього Закону, а саме: 

- неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання; 

- створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та 

досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 

- неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. 

У науковій літературі існують різні визначення поняття «недобросовісна 

конкуренція» та її окремих видів. Так, Саніахметова Н.О. визначає 

недобросовісну конкуренцію як порушення правил поведінки, які склалися, 

широко застосовуються в підприємництві і визнаються підприємцями як 

обов’язкові ділові норми, що завдає шкоди відносинам добросовісної 

конкуренції і свободи підприємницької діяльності [5].  

Підприємці та споживачі, щодо яких мали місце вищезазначені дії, 

можуть розраховувати на захист своїх законних прав та інтересів. 

Законодавством України передбачено адміністративний та судовий механізми 

захисту від недобросовісної конкуренції. 

Адміністративний шлях полягає в тому, що суб’єкт господарювання, 

протягом 6 місяців, з моменту отримання інформації про факт порушення своїх 

прав, може звернутися з позовною заявою до органів Антимонопольного 

комітету. Термін розгляду позовної заяви АМК становить 30 календарних днів, 
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у разі потреби він може бути продовжений до 60 календарних днів. У випадку, 

коли строк звернення із такою заявою сплив, то заявник повинен довести, що 

строк звернення був пропущений ним з поважних причин.  

Судовий механізм передбачає розгляд в господарському суді позову про 

захист прав суб’єктів господарювання, щодо діяльності яких ведеться 

недобросовісна конкуренція, відшкодування шкоди заподіяної 

недобросовісною конкуренцією. Також рішення органів Антимонопольного 

комітету можуть бути повністю або частково оскаржені в господарському суді.  

Окремо слід зазначити можливість захисту майнових прав 

інтелектуальної власності в Державній фіскальній службі. Так, власник об’єкта 

інтелектуальної власності або особа, що діє від імені правовласника, при 

переміщенні товарів через митний кордон України, у випадку порушення його 

прав, має право подати до ДФС заяву про захист майнових прав 

інтелектуальної власності, що йому належать, шляхом внесення відповідних 

відомостей до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності. До митного 

реєстру України можуть бути внесені об’єкти інтелектуальної власності, що 

охороняються відповідно до закону, а саме: знаки для товарів і послуг, 

промислові зразки, корисні моделі, винаходи, сорти рослин, об’єкти 

авторського права та суміжних прав. 

Висновки. Сьогодні в Україні створена та діє система державного 

захисту суб’єкта господарювання та споживачів від недобросовісної 

конкуренції, яка в цілому відповідає міжнародним та європейським стандартам. 

Для покращення стану конкурентного середовища та прискорення темпів 

економічного зростання необхідна скоординована взаємодія між органами 

державної влади, підприємствами та споживачами. Ефективна конкуренція між 

суб’єктами господарювання є необхідною умовою успішного функціонування 

та розвитку економіки, запорукою суспільного добробуту.  
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