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УДК 336.717.18 

РЕФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКУ 

В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Олена Бородін, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Запорожець С. В., к.е.н., доцент 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

 

У даний час фінансова система знаходиться 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 найближчі десятирічний цифрове розвиток фінансового сектора буде 

прискорюватися, і раціональне управління цифрової трансформацією в 

банківському секторі стане невід’ємним перевагою в умовах конкурентної 

боротьби.  

Під процесом цифровий трансформації розуміється використання 

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

підвищення ефективності діяльності. Даний процес має на увазі впровадження 

інноваційних технологій на постійній основі, що призведе до повноцінної 

цифрової трансформації всієї економіки [1]. Використання цифрових 

технологій удосконалює шляхи взаємодії банків, державної влади і потенційних 

клієнтів. 

Цифрова трансформація передбачає повсюдне впровадження сучасних 

способів надання банківських послуг. Кількість філій банків знижується, багато 

послуг переводяться в сферу онлайн-сервіси, особливо при видачі кредитів або 

інвестуванні коштів [2].  

У банківському секторі цифрова трансформація може проходити в п’ять 

основних етапів [3]. І етап. Поява Digital-каналів: початок цифрових змін в 

бізнесі, де у центрі екосистеми знаходиться користувач, який хоче взаємодіяти 

з банком по будь-яким доступним каналам у зручний йому час: мережа 

банкоматів, інтернет-банк, мобільний банк, чат-боти. ІІ етап. Поява Digital-

продуктів: за допомогою передового сучасного софта створюються продукти 

E2E (end to end), покликані цілодобово задовольняти фінансові запити клієнтів: 

Big Data, безконтактні платежі, віртуальні картки, штучний інтелект, машинне 
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навчання. ІІІ етап. Створення повного циклу цифрового обслуговування. Банки 

не тільки додають digital-сервіси до своїх традиційних продуктів, а й повністю 

змінюють бізнес-моделі, розширюють межі свого бізнесу. IV етап. Створення 

Digital Brain. «Цифровий мозок» безперервно в автоматичному режимі вивчає 

дані у всіх бізнес-сегментах, відділах, продуктових лініях і послугах, що дає 

організації більш високе пізнання своїх можливостей. V етап. Створення 

цифрового ДНК. Нова система координат для прийняття стратегічних рішень 

протягом усього життєвого циклу банку. 

Сучасні банки перестають бути тільки банками у традиційному розумінні 

і виходять за рамки фінансової галузі. Якщо раніше банки отримували 

прибуток лише за рахунок покращення стандартних моделей обслуговування 

клієнтів, то вже зараз змінюються самі моделі взаємодії банків з клієнтами. За 

даними опитувань 49 % клієнтів у віці від 26 до36 років готові змінити банк на 

інший, якщо у нього буде більш зручний мобільний додаток. Це підштовхує 

фінансові організації до постійної роботи на покращенням якості своїх 

цифрових сервісів [4].  

Прикладом цифрового банку в Україні є перший в Україні мобільний 

банк Монобанк. Банк не має відділень, усі послуги проводяться за допомогою 

мобільних додатків. Клієнтами можуть стати власники пристроїв Apple на iOS 

10 і Android версії 4.4 і новіших. Відповіді на запитання користувачів 

надаються у месенджерах (Viber, Facebook, Telegram). Перехід банків до 

цифровізації відкриває їм ряд конкурентних переваг, основою цього є 

запровадження Open Banking. В Україні діє Open Banking Lab – перша в Україні 

інкубаційна програма для відкритого банкінгу.  

Виділяють три етапи цифровізації банків у рамках підготовки до Open 

Banking [5]. Перший етап включає в себе обмін даними як всередині, так і за 

межами банку. Протягом багатьох років банки використовували приватні API 

та інші інтернаціональні технології, для того, щоб об’єднати додатки та дані, 

що використовуються. Це, звісно, буде непросто, але значно полегшить 

найбільш прості та часті операції, скажімо, платежі. Таким чином, роль API 

виходить далеко за межі внутрішньої інтеграції і стає ключовою технологією, 

яка забезпечить швидке надання послуг клієнтам. Другий етап – обмін 

послугами. Банки повинні надавати послуги, базуючись на динамічному, 

контекстному, масштабному дослідженні досвіду клієнтів в режимі реального 

часу, аналогічно до споживацького досвіду в інших галузях. Третій етап – обмін 

знаннями. Існує багато теорій щодо краху банківських послуг, тому, щоб такого 

не сталось, банки повинні максимально інтегруватись до повсякденного життя 

споживачів [6].  

Отже, трансформація банків у цифрові та створення Open Banking – це 

осмислений стратегічний процес змін у банківській системі в умовах виклику 

нової цифрової економіки. Ці процеси є результатом масштабної глобалізації 

економіки в цілому та закономірного розвитку технологій. Тобто класичні 

економічні теорії та підходи до обслуговування клієнтів втрачають своє 

значення і їх змінюють тенденції, які відповідають сучасним потребам 

споживачів: швидкість, мобільність, зручність. 
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Необхідною умовою розвитку фінансових інновацій є інвестиції. Тому 

наступним трендом є інвестиції в базові банківські рішення для модернізації 

застарілих та наявних систем, а також у фінансові інновації для збереження та 

посилення конкурентних позицій банківських установ на ринку. 

Діяльність банків у сучасних умовах розвитку фінансових відносин 

потребує невідкладної адаптації типових процесів обслуговування клієнтів у 

відповідності до процесів цифровізації. Враховуючи те, наскільки швидко 

змінюється формат функціонування ринку фінансових послуг за участі 

FinTechs, традиційні банки повинні трансформувати свої бізнес-моделі в 

напрямку до зміцнення своїх конкурентних позицій. Наразі перед банками 

стоїть вибір: масштабне перетворення бренду та створення власних серйозних 

напрацювань, або співпраця з найбільш високотехнологічними компаніями, 

діяльність яких є більш ефективною з точки зору повноцінного задоволення 

потреб сучасного клієнта.  

Варто відмітити, що банки мають беззаперечні та досить важливі з точки 

зору побудови спільної концепції розвитку бізнес-моделі за участі FinTechs 

переваги. Це сформована широка клієнтська база, налагоджені диверсифіковані 

традиційні канали збуту банківського продукту, доступ до джерел 

фінансування та досвід організації діяльності в рамках регулівних обмежень. 

Основною ж перевагою FinTechs є інноваційні продуктові пропозиції, 

сформовані під впливом новітніх ІТ-технологій. З огляду на це, достатньо 

високим вважаємо сформований рівень ризику втрати банками ринкових 

позицій. Досить потужний рівень конкуренції можуть створити навіть не самі 

FinTechs, а трансформаційні зрушення в організації діяльності традиційних 

конкурентів, які вже впроваджують та реалізують стратегію взаємовигідної 

співпраці з FinTechs. 

Отже, сучасний етап цифровізації економіки визначив тенденції та 

напрями розвитку банківської сфери, але водночас виявив виклики та загрози, у 

відповідь на які банківські установи повинні сконцентрувати увесь власний 

потенціал. Зокрема, до першочергових завдань варто віднести необхідність 

визначення пріоритетів цифрових ініціатив і встановлення чіткої їх 

узгодженості до корпоративної стратегії розвитку банківської установи. Крім 

того, вплив цифрових ініціатив повинен знайти відображення в ключових 

показниках ефективності, а також під час оцінювання приросту вартості бізнесу 

до і після впровадження фінансових інновацій. 
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У сучасних умовах цифровізації економіки особливо гостро постає 

питання розробки та впровадження інновацій, особливо у фінансовій сфері. 

Країни змагаються за лідерські позиції за впровадження нових технологій. 

Україна не є виключенням. Саме питання фінансових інвестицій є доволі 

важливих для економіки країни, а їх успішне запровадження дозволяє 

підвищити ефективність бізнесу, сприяє залученню нових інвесторів, стимулює 

науково-технологічний прогрес та формує необхідні умови для соціально-

економічного розвитку держави. 

Метою роботи є розкриття сутності та теоретично-практичних аспектів 

застосування фінансових інновацій, обґрунтування перспектив України в сфері 

фінансових інновацій, визначення стратегічних напрямів розвитку 

національних можливостей цифровізації у фінансовій сфері. 

Серед ключових особливостей сучасної фінансової глобалізації є, 

звичайно, високий рівень фінансових інновації. Інновації відображаються в 

багатьох аспектах фінансової глобалізації, а також виступають джерелом 

подальшого поглиблення цього процесу. Суперечливість фінансової 

глобалізації та ступінь її пов’язаності з фінансовими інноваціями ведуть до 

наукових дискусій, так як фінансова глобалізація являється суперечливим 

явищем, що може принести не тільки вигоду, а й джерело різних ризиків. 

На нашу думку, найближчим часом не слід очікувати значних успіхів у 

розвитку інновацій. Причиною цього є відсутність практичного досвіду з 

https://www.bai.org/globalinnovations/awards/
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реалізації інноваційної діяльності в ринкових умовах. Це очевидно, є відбитком 

минулого, що пов’язане з орієнтацією науково-дослідницьких установ на 

виконання державних, особливо військово-промислових, замовлень та 

відсутність можливостей самостійного випуску нових продуктів. Інновація 

означає вдале комерційне використання та запровадження нових ідей, є 

процесом перетворення нових ідей на не прямий соціально-економічний ефект. 

Фінансові інновації ― це нові фінансові продукти, технології або організаційні 

форми бізнесу, створених для набуття додаткової економічної вигоди, які 

сприяють як умова більш ефективного перерозподілу ризиків, прибутковості і 

ліквідності, які задовольняли б усвідомлені потреби [1].  

Фінансові інновації відзначаються розгалуженою системою класифікації 

від їх виду та форми. Тип інновацій характеризується сукупністю  певних 

інновацій, згрупованих в одну групу з чітких особливостей, що відрізняють їх 

від інших. Клас інновацій охоплює різні форми. Група інновацій, що 

уніфікована способом реалізації чи однією сутністю конкретної інновації це – 

форми інновацій [2]. На рис. 1, подано узагальнену класифікацію фінансових 

інновацій відповідно до їх форм використання.  

 

 
Рис. 1. Види фінансових інновацій відповідно до їх форм використання 

 

Коли країна вибирає вектор розвитку, спрямований на запровадження 

інновацій, це означає, що вона тієї ж миті стає більш привабливою для 

іноземних інвестицій. Що стосується України, наша держава обирає переважно 

європейський вектор, то в неї є всі шанси для діджиталізаціі процесів. 

Глобальний індекс інновацій ― це глобальне дослідження і супроводжуючий 

рейтинг країн світу за показником рівня розвитку інновацій. Саме в рейтингу 

«Глобальний інноваційний індекс 2020» Україна зайняла 45 місце серед 
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131 країн. З кожним роком країна впевнено рухає вперед запроваджуючи 

інновації та цим стає більш привабливою до іноземних інвестицій. На сьогодні 

приблизно 25 банків вели в дію мобільні гаманці за допомогою платформ таких 

як Mastecard та Digital [3]. Ця функція дійсно полегшила переказ коштів та 

розрахунки карткою. Варто зазначити, що кожна десята платіжна операція 

сплачується саме цифровим гаманцем. За цих обставин, впровадження нових 

інновацій досить швидко набирає обертів у використовувані. Але не дивлячись 

на це, державні компанії, наприклад: «Укренерго», «Укргазвидобування», 

Укргазбанк, мають найнижчий показник інновацій в країні. 

Одним з важливих досягнень в Україні на сьогодні 89 % Post-терміналів є 

безконтактними. Деяких містах нашої країни вже можна використовувати 

картковий спосіб оплати в громадянських транспортах, в місцях розваг та т. д. 

Ще одним свідком розвилку інновацій в Україні є нова послуга від MasterCard 

та Viber. Вона має назву Moneytou. Ця функція є унікальною, вона дозволяє 

переказувати гроші з картки миттєво під час спілкування у додатку Viber. 

Цікавим фактом є те що Україна стала другою країною, яка запровадила цю 

інновацію. Але найвидатнішим нововведенням, на нашу думку, є можливість 

здійснювати міжнародні грошові перекази з будь-якої карти Європи на нашу 

українську. Відкриття здійснювалося за допомогою польських провайдерів 

Fenige та iPay.ua [3]. 

В Україні з метою покращення ситуації на платіжному ринку було 

створено законопроект щодо змін деяких запроваджених актів про переказ 

коштів. Цей законопроект мав вдосконалити регулювання та безпеку платіжних 

систем в Україні. В законодавчій діяльності, регулятори схвалюють політику, 

програми розвитку у фінансовому секторі та в сфері фінансових технологій. 

Також, як нам відомо, Національний Банк України, у 2017 році, затвердив 

програму розвитку фінансового сектору інновацій України, в якій міститься 

перелік пунктів, серед яких є лібералізація регулювання ринку фінансових 

послуг [4]. Також НБУ, активно співпрацює у розробці FinTech є, в Україні. 

Національний банк серед останніх інноваційних розробок прийняв нову 

редакцію положення про системи BankID, яка буде спрямована на перевірку 

фізичних осіб стосовно надання та отримання послуг [4]. На наш погляд, 

успішне впровадження віддаленої ідентифікації дасть змогу сповна 

використовувати Інтернет-банкінг та інші фінансові послуги. 

Отже, як відомо, останні роки в Україні з’являється все більше фінансово-

технологічних стартапів у галузі платежів, фінансові операції використовують 

новітні технологій, а Інтернет-портали пропонують для підприємців зручні 

послуги електронного бізнесу та управління фінансами на відстані. Ми 

вважаємо, що подальший розвиток фінансових інновацій в Україні має 

передбачати не лише залучення інвестицій, але і такі аспекти як:  вивчення 

проблем, які гальмують процес інформаційної безпеки систем електронних     

фінансових послуг; оцінювання нових тенденцій розвитку Інтернет-

страхування та трейдингу; дослідження новітньої структури фінансових 

інновацій в умовах інтеграції. 

http://ipay.ua/
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Таким чином, запровадження фінансових інновацій є невід’ємною 

частиною розвитку будь-якої сфери. За цих обставин пріоритетним напрямом 

для України має стати формування умов для забезпечення соціально-

економічного розвитку на основі розробки та впровадження інновацій.  
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Університету банківської справи 

 

Динамічне зростання і наявність значних обсягів даних в слабо 

структурованому або неформалізованому вигляді, потреба забезпечення їх 

збереження при швидких темпах оновлення поставили на порядок денний 

необхідність розвитку технологій і програмних систем сховищ даних для 

побудови не тільки складних аналітичних систем, але і повсякденного 

надійного збереження корпоративних і персональних даних. 

Поширення цифрових технологій стало новим поштовхом для 

виникнення численних хмарних сервісів, серед яких хмарні сховища даних є 

найбільш затребуваними як альтернатива розміщення файлів даних на носіях 

зовнішньої пам’яті або на HDD SSD-дисках комп’ютерів, заміщення 

традиційних операцій дублювання, резервного копіювання, архівування даних 

тощо. 

https://biz.liga.net/all/all/novosti/ukraina-podnyalas-v-mirovom-reytinge-innovatsiy
https://biz.liga.net/all/all/novosti/ukraina-podnyalas-v-mirovom-reytinge-innovatsiy
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Хмарне сховище даних – це модель он-лайн сховища, де дані 

зберігаються на численних розподілених у мережі серверах, що надаються в 

користування клієнтам особами, які є власниками цих серверів або 

посередниками. Загалом, існує п’ять відомих моделей розгортання 

обчислювальних послуг за типом хмари: приватна хмара, громадська хмара, 

публічна хмара, гібридна хмара і віртуальна приватна хмара. 

Локальні сховища даних стрімко втрачають популярність, у той час як 

хмарні користуються підвищеним попитом. Незважаючи на цю тенденцію, 

деякі організації продовжують керувати даними локально без перенесення 

інформації в хмару. Проте все більше і більше великих компаній, надають 

перевагу хмарним середовищам даних, таким чином подаючи приклад для 

інших. Розглянемо переваги та недоліки застосування хмарних сховищ даних у 

процесі діяльності користувачів. До переваг використання хмарних сховищ 

даних можна віднести такі [1]: 

 отримання можливості доступ до даних з будь-якого місця та в будь-який час 

за наявності доступу до глобальної мережі Інтернет; 

 користувач має дві альтернативи або сплачує тільки за те місце у сховищі, 

яке він використовує, або користується певним обсягом дискового простору 

хмарного сховища безкоштовно; 

 економія дискового простору комп’ютера; 

 всі процедури із збереження цілісності даних забезпечуються провайдером 

хмарного сервісу. 

Сьогодні достатньо популярні хмарні середовища, які надають простір 

для безкоштовного використання, зокрема: Dropbox, Google Drive, Mega, Box, 

Degoo, OneDrive, ICloud, pCloud, iDrive, SpiderOak [4]. Основна різниця між 

ними полягає в тому, що одні є більш відомими, а інші менш. Їх відрізняє також 

обсяг безкоштовного вільного простору, що ними надається, забезпеченням 

захисту даних, швидкістю їх обробки та доступу. 

До недоліків використання хмарних сховищ даних належать:  

1) небезпека у процесі зберігання та передавання даних, особливо 

конфіденційних і приватних;  

2) загальна продуктивність при роботі з даними може бути нижчою ніж 

при роботі з локальними копіями даних;  

3) необхідна наявність стабільного та швидкісного доступу до Інтернет; 

4) потужність, а саме можливість видачі різної інформації;  

5) доступність, можливість користувачів розуміти та використовувати 

функціонал хмарних середовищ;  

6) досить мала можливість зміни внутрішньої кастомізації [2]. 

Оцінку значущості проблем хмарних технологій зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Оцінка значущості проблем хмарних технологій 

Джерело: [3]. 

 

Для того щоб набути стійкої динаміки поширення хмарні сховища даних 

повинні бути потужними, простими у налаштуваннях і доступними, мати 

можливість безперешкодно підключатися до будь-якого інструменту BI 

(Business intelligence або програмного забезпечення для бізнесу). Ефективність 

хмарного сервісу забезпечується механізмами автоматизації з вбудованим SQL 

(універсальна мова для роботи з базами даних), машинного навчання, що 

прискорює процес видачі інформації за запитом, підвищує швидкість обробки 

запиту та економить ресурси та зменшує витрати. Таким чином, сьогодні  

набуває популярності комерційна хмарна модель, що створює переваги такі, як 

економічна ефективність, економія часу і масштабованість.  

Поряд з цим, ця технологія стикається з проблемами забезпечення 

захисту конфіденційності та безпеки даних в хмарі [5]. Зокрема, до 

вразливостей хмарних сховищ даних можна віднести: 

 Протокол HTTP, який використовується у веб-технологіях, піддається 

перехопленню сеансів та атакам сеансового рівня, тому хмарні обчислювальні 

системи вразливі для такого роду атак.  

 Віртуалізація – ще  одна вразлива проблема. Зловмисник може прорватися 

через віртуальний поділ і отримати доступ до даних і ресурсів, або пасивно, 

спостерігаючи за даними, або активно, змінюючи дані і конфігурації.  

 Несанкціонований доступ до інтерфейсу управління – в хмарних 

обчисленнях інтерфейси управління зазвичай доступні через глобальні мережі 

для авторизованих клієнтів і можливих неавторизованих зловмисників. 

 Проблема відновлення даних – через природу віртуалізації і спільного 

використання хмарних послуг на апаратному рівні області пам’яті і зберігання, 

які були орендовані попередніми клієнтами, можуть бути перерозподілені для 

нових клієнтів.  
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 Метрики безпеки і труднощі моніторингу – клієнти повинні мати 

можливість вимірювати і контролювати ситуацію безпеки своїх хмарних послуг 

і ресурсів. 

 Ін’єкційні вразливості – оскільки більшість хмарних сервісів 

використовують служби веб-додатків, можуть бути введені зловмисні коди в 

хмарну систему, використовуючи їх вразливості щоб зламати веб-сервери, які 

обслуговують ці служби. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна підкреслити, що хмарні сховища 

даних поступово стають все більш затребуваними і активно заміщують 

локальні традиційні засобі і системи збереження даних. При цьому їх 

впровадження потребує комплексного, системного підходу як в частині 

адміністрування, так і забезпечення інформаційної безпеки. 
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Сучасні тренди розвитку економіки визначають нові умови реалізації 

стратегій страхових компаній, одним із основних векторів є цифрова 

трансформація процесів – перехід до цифрового бізнесу через зміну 

організаційної структури та культури, впровадження сучасних інформаційних 

технологій, що дозволяє надавачам страхових послуг розширити сфери своєї 

присутності.  
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За останній час більшість галузей зазнало значних змін внаслідок 

технологічного розвитку і поширення загальної цифровізації у сфері послуг, 

при цьому страхова галузь з багатомільйонними оборотами все ще працює по 

старому, і це стосується як самих внутрішніх бізнес-процесів, так і 

обслуговування своїх клієнтів. Тому дослідження світових тенденцій 

цифровізації страхового бізнесу є орієнтиром для визначення перспектив 

функціонування страхового ринку України та його учасників в умовах викликів 

цифрової економіки та пандемії Covid-19. 

Розвиток цифрової економіки означає її принципову зміну на трьох 

основних рівнях: 

1. На рівні ринків і галузей економіки, в яких здійснюється взаємодія 

постачальників і споживачів товарів, послуг, робіт; 

2. На рівні інновацій та технологічних розробок, на основі яких 

формуються і розвиваються нові ринки і сектори економіки; 

3. На рівні нового цифрового середовища, що забезпечує умови для 

успішного розвитку перших двох рівнів діяльності, де особлива увага 

приділяється, у першу чергу, нормативному регулюванню, кадрам і безпеці 

інформації [1]. 

Топ-менеджмент страховиків має максимально враховувати та з користю 

використовувати виклики, що генеруються цифровою економікою (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вплив цифрової економіки на страховий сектор 

Джерело: побудовано за [2]. 

 

Пандемія Covid-19 надає страховим компаніям унікальний шанс для 

введення інновацій та реформування системи. Незважаючи на те, що в останні 

роки споживачі все частіше використовували цифрові послуги та інструменти, 

більшість страховиків повільно реагували на інновації, що роблять традиційні 

інструменти роботи з клієнтами (дослідження продуктів їх реалізація, 

обслуговування та врегулювання) простими та зручними. 
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Відповідно до опитувань Bain&Company, яке охопило 135 000 споживачів 

у 17 країнах, за останній рік поширення ІКТ зросло на 20 % у всьому світі, що 

майже в чотири рази перевищує річний темп приросту за попередні чотири 

роки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зміни в прихильності споживачів до цифрових технологій обслуговування 

внаслідок Covid – 19 

Джерело: побудовано автором за [3]. 

 

Також InsurTech суттєво впливає на можливий поріг входу на ринок по 

всьому світу, невеликі компанії отримали можливість впроваджувати 

інноваційні бізнес-плани в окремих сегментах ринку, частково дотримуючись 

регуляторних бар’єрів у порівнянні із діючими учасниками страхового ринку 

[4]. 

 
Рис. 3. Зміни в прихильності споживачів до цифрових видів обслуговування 

 внаслідок Covid - 19 

Джерело: побудовано за [5]. 

 

Наприклад індійська компанія InsurTech, Digit Insurance приєдналася до 

клубу єдинорогів, після завершення раунду фінансування в розмірі 18,5 млн 

доларів. До компанії сплатили внески існуючі партнери A91 Partners, TVS 

Capital та Faering Capital. Цей капітал компанія планує інвестувати в 
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удосконалення своїх процесів та технологій, щоб відповідати регуляторним 

вимогам. Digit – це цифрова страхова компанія, яка дозволяє споживачам 

страхувати купівлю транспортних засобів, подорожі, майно, витрати пов’язані з 

затримкою польоту, здоров’я, будинки для відпочинку та магазини. Компанія зі 

штаб-квартирою в Індії дозволяє оплачувати поновлювати, або розривати 

страхові угоди використовуючи мобільні пристрої. Індія створила потужний 

сектор InsurTech. У 2019 році 4,7 % усіх угод InsurTech, укладених у всьому 

світі, були укладені компаніями, що базуються в Індії (рис. 3) [6]. З цього 

можна зробити висновок, що впровадження InsurTech технологій, може 

підвищити ефективність і прибутковість страхової діяльності в кілька разів. 

Необхідно зазначити, що розвиток страхового ринку України вимагає 

докорінних змін, що спровоковані сучасними викликами розвитку цифрової 

економіки та впровадження інноваційних технологій у всі види економічної 

діяльності, через розвиток: 

 електронної комерції, 

 електронного бізнесу, 

 різноманітних мобільних додатків та платформ, використання яких 

забезпечує отримання конкурентних переваг. 

З урахуванням основних тенденцій, що впливатимуть на страховий бізнес 

у майбутньому, а саме зниження прибутковості бізнесу внаслідок Covid-19, 

прагнення до персоналізації страхових продуктів, поступ до оцифрування 

даних було визначено стратегічні напрями трансформації страхового сектору в 

умовах цифровізації: формування розподілених баз даних; побудова 

вітчизняної цифрової платформи; перетворення баз даних в єдині нормативні 

показники (дозволить спростити обробку даних) і перенесення в операційну 

систему; формування наскрізного цифрового середовища страховика та 

послідуюче ведення (супровід) страхових угод. 

Отже, впровадження нових технологій цифрової економіки вплине на 

технологію страхування, але не змінить її економічну суть. Разом з тим 

цифровізація страхової сфери буде супроводжуватися вираженими інноваціями, 

пов’язаними з підвищенням ефективності страхової діяльності, розробкою 

нових програм страхування, поєднанням комерційного і взаємного страхування 

та іншими явищами. 
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Аналіз останніх проблем та перспектив цифрової економіки України в 

процесі її розвитку та розвитку світової економіки загалом є актуальним, 

оскільки подальше прискорення соціального-економічного піднесення країни 

можливе великою мірою саме завдяки цифровим трансформаціям. Сучасні 

технологічні рішення та можливості, інноваційні тренди та поява нових 

цифрових інфраструктур в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів – 

усе це активізує і пришвидшує темпи та масштаби розвитку цифрової 

економіки. Водночас цифровізація ставить перед собою завдання створити 

ринкові стимули, мотивації, залучити інвестиції та сформувати попит на 

використання послуг та продуктів цифрових технологій на внутрішньому 

ринку, опираючись при цьому на гармонізацію з міжнародними та 

європейськими ринками з метою поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері 

на шляху її перетворень. Значна зацікавленість темою також зумовлюється тим, 

що цифровізація, як інструмент економічного зростання, передбачає 

підвищення конкурентоспроможності, ефективності українських секторів 

промисловості, національного бізнесу, а також покращення рівня життя 

суспільства шляхом поліпшення доступності до державних послуг, зменшення 

ризиків інформаційної безпеки та стабільності.  

Основна мета дослідження полягає у визначенні перспектив розвитку 

цифрової економіки України та проблем, з якими стикається уряд на шляху до 

ефективної інформатизації та цифровізації економіки в контексті інтеграції в 

європейський простір. 
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«Цифрова економіка» – це інноваційна діяльність, за допомогою якої 

країни активно впроваджують нові технології у всі види економічної 

діяльності; це економіка, що застосовує цифрові дані як ключові фактори 

збільшення продуктивності національного виробника. Загалом ці визначення 

описують економіки, де провідними засобами виробництва виступають цифрові 

дані – числові та текстові. У реальному житті ця економіка існує перш за все, як 

економіка, спрямована на покупця, тобто є ймовірність країни давати різного 

роду пропозиції. Зокрема, це отримання громадянами довідок, запитів, заяв, 

відповідей на вимоги в електронному вигляді, в тому числі не виходячи з оселі: 

електронні платежі та аналогічні послуги. 

Індивідуальністю українського цифрового становлення є те, що особисті 

користувачі і бізнес значно випереджають індустрію та уряд. Наш малий і 

середній бізнес вже працює online та в основному користується цифровим 

способом просування власних пропозицій, водночас уряд і велика індустрія в 

Україні кардинально відстають. Окремою проблемою є відсутність правового 

регулювання розвитку цифрової економіки, а також відсутність єдиних підходів 

щодо визначення професійних та інформаційних стандартів у галузі [1]. До того 

ж, якщо проаналізувати показники та місця України у міжнародних рейтингах 

цифрового розвитку – держава займає не найвищі місця. Серед  таких 

рейтингів, що свідчать про стан впровадження цифрової економіки, можна 

виділити наступні: Індекс ООН з розвитку електронного урядування EGDI (69 

місце зі 193 країн за 2020 рік), Індекс мережевої готовності NRI (67 місце зі 121 

країни за 2019 рік) та Індекс цифрової конкурентоспроможності WDCR 

(60 місце з 63 країн за 2020 рік) (рис. 1). Так, за результатами дослідження 

Українського центру європейської політики [2], позиції України у порівнянні з 

країнами ЄС на порядок нижчі. 

 
 

Рис. 1. Україна у міжнародних рейтингах цифрового розвитку, 

побудовано за даними [2] 

 

Однією з пріоритетних напрямів інтеграції України до міжнародних 

цифрових ринків є програма розвитку цифрової економіки «стратегія Єдиного 

цифрового ринку» у рамках стратегії ЄС «Європа – 2020». Програма має список 

визначених дій для становлення єдиного цифрового ринку, таких як: довіра і 

6
0
 

6
7
 

6
9
 

6
3
 

1
2
1
 

1
9
3
 

WDCR NRI EDGI 

Місце України Всього країн у рейтингу 



22  

захищеність онлайн-транзакцій, впровадження інформаційних технологій для 

укладення громадських завдань, стимулювання наукових досліджень і 

нововведень тощо. Запровадження Україною концепції європейського 

регулювання цифрового ринку і введення низки норм, які країна зобов’язалася 

виконати, може стати ефективним вектором у поглибленні співпраці з ЄС та 

переходу від традиційної економіки до нової цифрової.   

Економічними перевагами від інтеграції до єдиного цифрового ринку 

ЄС стане як гармонізація з європейськими ринками, що є однією з перших 

цілей цифровізації в Україні, усунення торгових транскордонних цифрових 

бар’єрів з державами-членами, так і розвиток цифрових продуктів, послуг, які 

надає держава та зростання кількості та ефективності двосторонньої торгівлі 

між Україною та ЄС, що призведе до зростання добробуту населення [5]. Саме 

від темпів регуляторних та цифрових трансформацій в Україні залежить обсяг 

потенційної вигоди, яку країна може отримати від даної перспективи.  

На шляху до зазначених цілей однією з переваг України є цифрові 

компетенції вітчизняних працівників сфери інформаційних технологій: вони 

входять в п’ятірку кращих фахівців галузі у світі. Саме тому підвищення якості 

підготовки працівників українських IT-компаній створить можливість 

модернізувати економіку та підвищити конкурентоспроможність на 

міжнародному інноваційному просторі. Задля цього 3 березня 2021 року було 

схвалено Концепцію розвитку цифрових компетентностей та затверджено план 

заходів з її реалізації [1]. Дане впровадження дасть змогу суттєво покращити 

цифрову обізнаність та рівень життя громадян. 

До того ж укорінення цифрової економіки в Україні має можливість 

розв’язання такої проблеми як корупція. Втілені урядом проєкти, наприклад, 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупцію або пов’язані з 

корупцією правопорушення – ефективний крок до покращення прозорості у 

діяльності фізичних та юридичних осіб [3]. Крім того, ефективне використання 

цифрової економіки сприятиме посиленю ролі фінансового потенціалу в цілому 

та знищенню цифрового протекціонізму, зменшенню штучного обмеження 

доступу до ринків, які стримують інвестиційні потоки до країни. 

Висновки. З проведеного дослідження можна стверджувати, що Україна 

за останні роки значно покращила свої показники щодо цифровізації економіки. 

Завдяки економічній трансформації ми можемо спостерігати соціально-

економічне поліпшення інтеграційних та глобалізаційних прогресів. 

Враховуючи пропозиції Міністерства та Комітету цифрової трансформації 

України [4] можемо зробити висновки, що вже декілька років поспіль уряд 

нашої країни все більше і більше приділяє увагу цьому сектору економіки, 

однак процес цифрової трансформації все ще досить повільний у порівнянні з 

розвиненими країнами, тому уряду слід його прискорити задля зменшення 

розриву між Україною та країнами ЄС, оскільки саме цифровізація української 

економіки є одним з найважливіших векторів європейської інтеграції, так само 

як і розвитку країни загалом.  
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Для ефективного розвитку фірм зокрема і національної економіки в 

цілому важливе значення має впровадження сучасних технологій у бізнес-

процеси. Цей процес за кордоном отримав назву digitalization of economics (у 

промисловості – digitalization of industrial organization), а в українському 

варіанті вживають нове поняття – «цифровізація», або «цифрова 

трансформація». Він передбачає не лише встановлення сучасного обладнання 

або програмного забезпечення, але й фундаментальні зміни в підходах до 

управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікаціях. Внаслідок  цього 

підвищуються продуктивність праці і оцінка клієнтів, а компанія здобуває 

репутацію прогресивної і сучасної організації. Цифровізація процесів 

актуальна не тільки на рівні окремих фірм. Цілі галузі обирають для себе цей 

шлях розвитку, як єдину можливість відповідати сучасним умовам 

навколишнього світу, що стрімко змінюються. Завдяки цьому цифрова 
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трансформація промисловості, роздрібної торгівлі, державного сектора та 

інших сфер змінює життя кожної людини і кожної компанії [1]. 

Сьогодні ми є свідками радикальної цифрової трансформації у світовому 

виробництві, що не має аналогів у минулому. Нова цифрова економіка впливає 

на всі види господарської діяльності, і компанії, які не зуміли перелаштувати 

свій бізнес, можуть втратити всі конкурентні переваги, які вони мають на 

ринку. 

Тематика цифрової трансформації підприємств була розглянута багатьма 

вченими, з-поміж яких вагомий внесок зробили Д. Боннет, П. Крей, А. Ману, 

Д. Ніл, М. Уейд, Г. Уестерман, С. Хаузер. Серед вітчизняних учених можна 

виокремити таких науковців, як А. Маслов, Т. Богдан, С. Волосович, 

В. Плескач, С. Циганов, М. Тарасюк та ін. Проте, слід зазначити, що 

проблематика цифровізації суб’єктів господарювання не знайшла свого 

остаточного вирішення в Україні, що й зумовлює актуальність теми 

дослідження. Ключовими характеристиками цифрової трансформації є: 

безперервність процесу;тісний зв’язок із інноваціями та проривними 

технологіями; спрямованість на зростання продуктивності праці та 

конкурентоспроможності; орієнтація на нові бізнес- та операційні моделі, які 

базуються на запитах та очікуваннях клієнтів [2]. 

Концепція цифрової трансформації забезпечує три основні переваги, 

актуальні для будь-якого виду бізнесу. Це – підвищення ефективності наявної 

інфраструктури; виникнення якісно нових бізнес-моделей, які дозволяють 

збільшити виторг або зменшити виробничі витрати. При цьому цифрова 

трансформація бізнесу виходить далеко за межі індустрії ІТ, вона має вплив на 

весь ланцюжок створення вартості. Зокрема, можна розглянути такі три 

напрями, в яких можуть використовуватися нові цифрові технології. По-перше, 

це – пошук клієнтів (фірми можуть застосовувати цифрову інформацію та 

соцмережі, щоб залучати своїх клієнтів новими способами, наприклад, 

створюючи спільноти користувачів). По-друге, цифрові технології дають змогу 

досягти значних результатів в операційній діяльності на всіх етапах ланцюга 

створення вартості. По-третє, цифрова трансформація дає змогу розробляти 

абсолютно нові форми створення та отримання вартості. Наприклад, цифрові 

технології дають змогу переорієнтувати діяльність фірм на більш глобальні 

рівні. Загальні цифрові моделі бізнесу, як правило, призводять до більш 

високого рівня взаємодії між різними учасниками, створюють конкуренціюв 

більших масштабах. Оскільки операційні витрати стають набагато меншими, 

ніж для традиційних підприємств, то має місце зниження вхідних бар’єрів, 

з’являється більша кількість товарів-замінників, і зміцнюються позиції 

споживачів. Отже, як наслідок, цифрові підприємства стимулюють 

економічний розвиток середовища [2]. 

Наближення України до Єдиного цифрового ринку ЄС стало 

пріоритетним напрямком галузевої інтеграції з ЄС. Воно стане також важливим 

інструментом поглиблення загалом економічної інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС. Основними економічними перевагами від інтеграції 

України до єдиного цифрового ринку ЄС стануть: активізація та зростання 



25  

двостронньої торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС; зниження 

трансакційних і торговельних витрат у торгівлі товарами та послугами між ЄС 

та Україною;розвиток інноваційних продуктів та послуг, цифрової 

інфраструктури в Україні; зростання ефективності роботи бізнесу, 

продуктивності економіки та ВВП України; зростання добробуту громадян 

України та ЄС через кращий доступ та зниження ціни на цифрові інноваційні 

товари та послуги, захист прав споживачів.  

Згідно з дослідженням, поступове наближення цифрового розвитку 

України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС 

призведе до зростання експорту з України до ЄС товарів — на 11,8-17 % (2,4-

3,4 млрд дол. США), послуг — на 7,6-12,2 % (302,5-485,5 млн дол. США); 

зростання ВВП України — на 2,4-12,1 % (3,1-15,8 млрд дол. США), добробуту 

громадян — на 3,6-7,8 % [3]. 

Наближення законодавства і стандартів України до законодавства і 

стандартів ЄС зменшить регуляторні розбіжності між Україною та ЄС у 

цифровій сфері та прискорить цифровий розвиток України. Таким чином, 

цифровізація української економіки та суспільства є одним з важливих 

складників не лише обраного Україною вектору європейської інтеграції, а й 

розвитку країни загалом. 

 

Список використаних джерел: 

1. Цифрова трансформація бізнесу. Режим доступу: 

https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation. 

2. Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств. Режим доступу: 

http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/21.pdf. 

3. Економічні переваги від інтеграції. Режим доступу: 

https://thedigital.gov.ua/news/ekonomichni-perevagi-vid-integratsii-v-ediniy-

tsifroviy-rinok-es-nazvani-realni-tsifri. 

 

 

УДК 00.383.3:330.8 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Дарина Ратушняк, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Панковець М. П., к.е.н.,доцент 

Університет банківської справи 

Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин 

 

У сучaсному світі стрімко розвивається інформаційне суспільство. Hа 

думку більшості дослідників, йому притаманні такі фундаментальні риси, як 

зростання інформаційної активності всіх членів суспільства, перетворення 

інформаційної індустрії в динамічну сфeру його функціонування, проникнення 

https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation
http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/21.pdf
https://thedigital.gov.ua/news/ekonomichni-perevagi-vid-integratsii-v-ediniy-tsifroviy-rinok-es-nazvani-realni-tsifri
https://thedigital.gov.ua/news/ekonomichni-perevagi-vid-integratsii-v-ediniy-tsifroviy-rinok-es-nazvani-realni-tsifri


26  

інформаційно-комунікативних технологій у життєдіяльність кожної людини, а 

також, завдяки широкому розповсюдженню гнучких мережевих структур, зміна 

всіх моделей соціальної організації. В інформаційному суспільстві технології  у 

житті людей вирішальну роль відіграють технології мас-медіа, особливо в 

процесах соціалізації, участі в суспільному житті. Газети, радіо і телебачення 

багато в чому стaють інструментами державної інформаційної політики або 

відкритої пропаганди. Існування алгоритмічних корпорацій та їх незалежність 

від прямого державного регулювання підтримуються активністю та якістю 

взаємодії самих користувачів. Багато держав проводять активну державну 

інформаційну політику, спрямовану на посилення правил поведінки у 

віртуальній публічній сфері, проте публічний простір у цих умовах має 

можливість зберігати свій критичний потенціал і дискусійний характер навіть в 

умовах маніпуляцій з боку держави [1]. 

Розвиток сучасного суспільства характеризується глобалізацією та 

еволюцією інформаційно-комунікаційних технологій, яке супроводжується 

змінами наявних структур суспільства і виникненням нових соціальних 

феноменів. На сучасному етапі глобалізація доповнена ще однією 

характеристикою – цифровізацією, що характеризується волею сучасного 

суспільства до віртуальної комунікації, зміни форм і стилю суспільно владних 

взаємовідносин, що обумовлює включення державно-управлінських структур у 

віртуальне середовище та зміну форм управління, зокрема впровадження 

онлайн платформ життєдіяльності громад [1]. 

Віртуальний публічний простір надає розмах інтелектуальній дискусії і 

діалогу суспільства. При цьомувідчувається дефіцит у сфері розробки 

адекватного алгоритму структурування та аналізу кіберактивності 

користувачів.Також віртуальний публічний простір можна розглядати як 

середовище, створене комп’ютерними технологіями, що формує аудіовізуальну 

реальність публічного простору, що дозволяє людям взаємодіяти між собою і з 

представленими в ньому об’єктами. Це середовище містить організаційно-

методичні умови та сукупність технічних і програмних засобів зберігання, 

обробки та передачі інформації.Створення сучасного цифрового простору та 

відповідної інфраструктури є вигідним для всіх – для суспільства, для бізнесу, і 

для держави. Згідно із пріоритетним сценарієм цифровізації країни 

першочерговим завданням є усунення законодавчих, інституційних, фіскально-

податкових та інших бар’єрів, що заважають розвитку [1]. 

У процесі аналізу окремих складових цифровізації та розвитку 

електронного обслуговування звертають на себе увагу як позитивні, так і 

негативні моменти. Допозитивного можемо віднести наступне: переважна 

більшість працівників органів публічного управління забезпечені на своєму 

робочому місці персональним комп’ютером. Однак рівень продуктивності 

комп’ютерів в публічному секторі значно поступається приватному сектору. 

Таким чином, можна констатувати перший негативний момент – рівень 

продуктивності комп’ютерів, що використовуються в роботі в публічному 

секторі є нижчим, ніж у приватному. Наступна проблема – це рівень 

забезпечення робочих місць організаційною технікою. В органах виконавчої 
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влади та органах місцевого самоврядування він є значно гіршим порівняно з 

іншими організаціями та установами. Ще більш показовим є розрив в рівні 

продуктивності організаційної техніки між публічним та приватним сектором: 

рівень продуктивності комп’ютерної та організаційної техніки, якою 

користуються працівники органів публічного управління, є порівняно 

невисоким. А це, як наслідок, негативно впливає на якість їх праці [2]. 

Також головним ризиком цифровізації є можливе зростання рівня 

безробіття. Через надмірне впровадження інформаційних та новітніх технологій 

техніка може витіснити з ринку праці живу робочу силу, тобто людська праця 

буде замінюватися працею smart-машин, тощо [3]. 

Вирішення сучасних проблем цифровізації в інформаційному суспільстві 

можливе завдяки успішному поєднанню і використанню нових технологій, 

принципів відкритого доступу та відкритих інновацій. Цифровізацію ефективно 

використовують у багатьох сферах: культурі, освіті, економіці тощо. До 

найвагоміших перспектив розвитку smart-технологій у публічному просторі 

можна віднести мобільний доступ до отримання широкого спектру послуг у 

будь-якій точці світу, нагромадження і систематизацію отриманої інформації у 

вигляді нових знань; формування smart-оточення, при якому інформаційно-

технологічне середовище наближається до природного інтелекту, стимулюючи 

появу подібних розробок і слугуючи основою для авторських розробок [4]. 

Можливість користувачів брати участь у створенні віртуального продукту 

у публічній сфері найбільш очевидно проявляється у співпраці, обміні 

інформацією та досвідом, розвитку колективного інтелекту, що виражається на 

прикладі створення контенту для Інтернет-форумів, віртуальних енциклопедій, 

місць для розміщення відеофайлів і т. п. 

Таким чином, розвиток віртуальної сфери сприяє розвитку різноманіття 

форм і методів комунікації учасників, презентуючи більш досконалі і ефективні 

інструменти взаємодії та впливу їх один на одного. Шляхами підвищення рівня 

кібербезпеки в публічному секторі має стати збільшення бюджетного 

фінансування відповідної сфери, стратегічне інвестування в кібераналітику і 

хмарні технології, створення в організаціях спеціальних підрозділів з 

кіберзахисту, регулярне підвищення кваліфікації всіх працівників з питань 

захисту організаційної та персональної інформації. Перспективою подальших 

наукових досліджень щодо вдосконалення напрямів розвитку цифровізації має 

стати розроблення інструментарію щодо оцінки їх стану та перспектив 

розвитку в Україні. 
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Розвиток інформаційних технологій істотно змінив економічний 

ландшафт. Цифрові технології стали рушійною силою технологічного 

перевороту у фінансовій діяльності компаній, чому сприяло перехід на ІТ-

технологї з використанням цифрових систем, інструментів та засобів із 

впровадження в процес управління штучного інтелекту. Для раціонального 

управління фінансами різних типів корпорацій на рівні внутрішнього обороту 

руху грошових коштів, фінансового планування та аналізу, й з регулюючими 

органами та іншими причетними сторонами необхідне інформаційно-

аналітичне забезпечення, що може створюватися завдяки автоматизованим 

інтелектуальним системам нейронних мереж у складі цифрових технологій. 

Водночас, цифровізація окрім беззаперечних можливостей, також може 

зумовлювати низку загроз. 

Вивченням питання виявлення загроз та нових можливостей в управлінні 

фінансами підприємства займаються вітчизняні та закордонні науковці, 

зокрема, Н. Азьмук, В. Бузник, О. Гудзь, В. Жуковська, С. Коляденко, 

А. Циганок, S. Chandrasekaran, R. Levin, H. Patel, R. Roberts. 

Метою цієї роботи є дослідження загроз та можливостей застосування 

цифрових технологій в управління фінансами підприємств. 

Управління фінансами підприємства за допомогою цифрових систем, які 

раціонально налагоджені, сформовані та дієздатні є важливим аспектом успіху 

в бізнесі. Ефективні технологічні рішення, що відповідають передовим 

аналітичним вимогам цифрової трансформації, дозволять фінансовим 

організаціям повністю використовувати можливості неструктурованих та 

https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/23.01.2020/Tezy_23_01_2020-16.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/23.01.2020/Tezy_23_01_2020-16.pdf
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великих обсягів даних, виявляти конкурентні переваги та стимулювати нові 

ринкові можливості [1]. 

Сучасні технології сприяють можливості застосування та впровадження 

цифрових систем управління та контролю в усі сфери життєвого циклу 

підприємства. Інструментами в ефективному управлінні фінансами на 

підприємстві є цифрові системи, зокрема управління ресурсами підприємства 

(EPR ― Enterprise Resource Planning), система управління взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM ― Customer Relationship Management), програмний продукт 

для ведення бухгалтерського і податкового обліку (1C: Підприємство). 

Розвиток цифрових технологій сприяв постійному удосконаленню та 

створенню нових систем для ефективного аналізу та зберігання великих даних 

протягом останніх років. В Україні сформувався рейтинг їх застосування за 

конкурентними перевагами (табл. 1). Такі програмні продукти помітно 

полегшують керування компанією і дозволяють вивести її на новий рівень 

розвитку. 

Таблиця 1 

Переваги використання видів цифрових систем 

на прикладі CRM та ERP систем 
Система Види Переваги 

СRM 

Бітрікс 24 

Управління проектами, угодами та звітами виставлення 

рахунків, друк і відправку документів; IP-телефонія, інтеграція 

з корпоративною поштою; настройка ботів, СМС, реклами і 

листів, підключення соц. мереж і месенджерів 

AmoCRM 

Автоматична фіксація запитів і заявок клієнтів; інтеграція з 

провайдерами телефонії, поштовими клієнтами і сайтом; 

вбудований месенджер; автоматизація воронки; API, 

розширення, віджети 

CRM Creatio 

Монолітна хмарна екосистема об’єднує в собі бізнес-додатки: 

CRM, інструменти маркетингу, онлайн-консультант, 

складський облік, касовий облік, проекти, угоди. 

FreshOffice 

Монолітна хмарна екосистема об’єднує в собі бізнес-додатки: 

CRM, інструменти маркетингу, онлайн-консультант, 

складський облік, касовий облік, проекти, угоди. 

Pipedrive 

Керування лійкою продажів, клієнтською базою і угодами; 

відстеження комунікаційної взаємодії. автоматизація 

адміністративних завдань; забезпечення конфіденційності та 

безпеки; мобільна інтеграція; аналітика, інсайти, звіти, 

дашборда в зручній формі 

ERP SAP 

Управління виробництвом; розподілу ресурсів; фінансового 

обліку; аналізу роботи підприємства та планування; 

управління персоналом; оптимізації взаємодії з 

постачальниками, партнерами, клієнтами 

 Галактика 

Багатофункціональність; можливість інтеграції з будь-якими 

програмними продуктами інших розробників; висока 

продуктивність платформи; можливість одночасної роботи 

великої кількості користувачів; зручність адміністрування 

системи; надійний захист персональних даних і всієї 

інформації, що надходить 
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завершення табл. 1 

Система Види Переваги 

 

Oracle  

E-Business Suit 

Управління виробництвом продукції та експлуатацією 

обладнання; постачанням, збутом і роботою складів; 

доставкою замовлень; взаємодією з клієнтами; роботою 

персоналу, фінансами, прийомом платежів і розширенням 

матеріальних потоків 

Microsoft 

Dynamics AX 

Багатий функціонал; масштабованість програми під потреби 

будь-якого бізнесу; підтримка поширених бізнес-процесів; 

автоматичне резервне копіювання системи; розмежування 

прав доступу; простота взаємодії з клієнтами, партнерами, 

постачальниками 

BAS ERP 

 

Гнучкість і масштабованість системи; широкі функціональні 

можливості; наявність безлічі галузевих рішень; можливість 

роботи через інтернет; доступна вартість впровадження 

DeloPro 

Можливість використання безкоштовного програмного 

забезпечення; незалежність від базових операційних систем; 

мінімальні вимоги до IT-інфраструктури підприємства; 

можливість підключення необмеженого числа користувачів; 

зручне розмежування прав доступу. 

Джерело: складено автором на основі [2, 3]. 

 

Представлені вище найбільш популярні та вживані підприємствами 

України цифрові системи: CRM та ERP ― мають достатньо багатий функціонал 

та інструментарій технологій, завдяки яким проводиться детальний аналіз 

великих даних. Дані системи мають відмінності: завданням ERP є 

автоматизація всіх бізнес-процесів підприємства; мета CRM-системи ― 

вибудувати діалог з клієнтом таким чином, щоб продавати йому частіше, 

більше і швидше. 

Окрім можливостей автоматизації усіх процесів бізнесу та управління 

його ефективністю ― застосування цифрових технологій має значні виклики та 

загрози які виявляються на таких етапах, як збиранння, зберігання, обробки та 

використання інформації. Існують три види основних загроз інформаційній 

безпеці цифрових систем: загроза конфіденційності ― несанкціонований 

доступ до баз даних з мотивом їх розкрадання; загроза цілісності ― 

несанкціонована модифікація, доповнення або знищення даних; загроза 

доступності ― обмеження або блокування доступу до баз даних. 

Задля уникнення цих загроз компанії повинні використовувати програмні 

засоби, що ідентифікувати хакерські атаки, проводять резервне копіювання 

даних приблизно раз в тиждень автоматично, а також необхідно 

використовувати програмне забезпечення для відновленню баз даних та 

шифрування інформації за допомогою спеціальних алгоритмів (криптографія) 

[1]. 

Перехід на цифрові технології в управлінні фінансами підприємства дає 

покращенні можливості, допомогає краще автоматизувати всі сукупні процеси 

в бізнесі, сприяє зростанню ефективності задля зручності та безпечності. Попри 

позитивні сторони впливу цифровізації, виникають і певні загрози, які кожному 
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підприємству необхідно ідентифікувати на ранньому етапі, щоб уникнути 

негативних наслідків.  
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Наразі більшість експертів сходяться в думці, що ігнорування або 

заборона цифрових валют стане поштовхом розвитку нелегального бізнесу, 

який базується на проривних інноваційних засадах [1]. Тому, перед урядами 

країн світу стоїть завдання формування такого правового поля цифрових 

фінансових активів, яке б дозволяло інноваційним проєктам легально 

працювати і залучати інвестиції, і одночасно з цим здійснювати контроль і 

нейтралізацію всіх супутніх ризиків (відмивання грошей, несплату податків 

тощо).  

Метою цієї праці є здійснення компаративного аналізу світового досвіду 

регулювання цифрових валют. 

Варто відмітити, що правовий статус криптовалют істотно різниться у 

різних країнах. Так, в окремих національних юрисдикціях операції з 

криптовалютами офіційно дозволені. Зазвичай вони розглядаються як товар або 

інвестиційний актив, і для цілей оподаткування підпорядковуються 

законодавству країни у якій діють. Наприклад, у Німеччині криптовалюта 

Bitcoin є розрахунковою грошовою одиницею, у Японії ― це законний 

платіжний засіб, який оподатковується.  

 На сьогоднішній день у світі відсутня нормативно-правова база, що 

встановлює єдині еталонні правила, які б регулювали проведення 

криптовалютних операцій. З цього слідує, що немає і механізмів правового 

захисту як інвесторів, так і осіб, що емітують криптовалютні монети. Утім, в 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/4186
https://lightspider.net/top-5-crm-dlya-biznesa-v-ukraine/
https://kamala-soft.com/blog/obzor-rynka-erp-sistem-v-ukraine/
https://kamala-soft.com/blog/obzor-rynka-erp-sistem-v-ukraine/
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деяких країнах вже здійснюють спроби включення криптоінвестування в 

правове поле і надання цифровим валютам офіційного статуту.  

 Здійснення порівняльного аналізу регулювання криптовалют з розбиттям 

країн світу за географічною ознакою дозволило виділити такі: країни 

американського континенту (США, Канада, Венесуела), азійського (Японія, 

Китай) та європейського (Україна, Росія, Великобританія, Швейцарія). 

З’ясовано, на Азійському континенті спостерігається неоднозначне ставлення 

до регулювання криптовалютних активів. Так, Японія вважається першою 

країною, яка прирівняла цифрові гроші до реальних грошей та легалізувала 

криптобіржі шляхом розробки правил їх діяльності. Своєю чергою, Китай 

сприймає розвиток криптовалютних технологій як потенційну загрозу 

фінансовій стабільності і відповідно здійснює певні стимулюючі заходи, що 

характеризуються частковою забороною діяльності, пов’язаної з 

криптовалютами. Утім, активно вивчається можливість створення власної 

цифрової валюти та обговорюються перспективи легалізації криптовалютного 

бізнесу [2].  

Стосовно країн американського континенту, то в США регулювання 

криптовалют розвивається на рівні штатів, а на федеральному рівні 

криптовалюти регулюються тільки у рамках протидії фінансовим злочинам і 

відмиванню грошей. Тобто, незважаючи на те, що криптовалюта не є законним 

засобом платежу в США, утім, є можливість оплачувати послуги та продукцію 

як фіатними та електронними, так і цифровими валютами [1]. Канада, в свою 

чергу, здійснює розробку цифрової версії канадського долара. Регулятор 

продовжує спостереження за розвитком криптовалют і розподілених технологій 

та застосовує обмежувальні дії щодо криптовалютної діяльності лише у разі 

потреби [3]. Досвід Венесуели у питаннях регулювання цифрових валют 

суттєво вирізняється з-поміж інших, оскільки вона створила власну цифрову 

валюту Petro та ввела її в грошовий обіг, що дало можливість оплати 

консульських послуг в її посольствах по всьому світу і туристичних послуг в 

Petro, дозвіл авіакомпаніям продавати квитки на національні і міжнародні рейси 

в цій валюті, дозвіл державним структурам укладати валютні контракти в Petro 

тощо [4]. Утім, з огляду на поточний кризовий економічний стан Венесуели, на 

нашу думку, наразі неможливо об’єктивно оцінити характер впливу таких 

лібералізаційних заходів щодо цифрових валют на стан грошово-кредитної 

системи загалом. 

 Швейцарія як країна-представник європейського ринку криптовалют, 

надала їм статуc активу та дозволила операції з цифровими валютами як засобу 

платежу. Водночас діє закон «Про протидію відмиванню доходів», вимоги 

якого юридичні та фізичні особи зобов’язані виконувати при здійсненні 

операцій купівлі-продажу криптовалют на комерційній основі [5]. 

Великобританія є лідером криптовалютної інтеграції, а також однією з 

найбільш зручних і сприятливих юрисдикцій для ведення криптовалютного 

бізнесу. Крім того, країна підтримує стартапи, пов’язані з електронною 

валютою. Щодо сучасного стану криптовалютного регулювання, FCA було 
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опубліковано документ з метою забезпечення ясності регулювання для 

учасників ринку, які здійснюють діяльність, пов’язану з криптовалютами [3, 6].  

 В Україні зроблено перші кроки щодо легалізації та удосконалення 

регулювання криптоактивів у вигляді прийняття у першому читанні 

законопроекту «Про віртуальні активи». Очікується, що ухвалення закону 

дозволить вирішити такі проблеми, як відсутність правового регулювання, 

механізмів оподаткування, гарантій захисту права власності учасників 

індустрії, а також контролю за обігом віртуальних активів і дієвих механізмів із 

залучення іноземних інвестицій [7]. Крім цього, Міністерство цифрової 

трансформації України та неприбуткова організація Stella Development 

Foundation (SDF), яка працює в сфері криптовалют, підписали меморандум про 

співпрацю. Документ передбачає такі сфери співпраці українського уряду і 

SDF: розробка ринку віртуальних активів в Україні, підтримка пов’язаних з ним 

проектів, а також сприяння створенню цифрової валюти Національного банку 

України. Літом 2019 року НБУ було здійснено пробний випуск електронних 

гривень, але тестування відбувалося на співробітниках відомства. Наразі НБУ 

стверджує, що вони готові до запуску e-hryvnia, але ще тривають дослідження 

щодо питання перспектив та можливих ризиків такого випуску [8]. 

 Відзначимо, що загалом за рівнем визнання криптовалют на державному 

рівні країни світу доречно поділити на 5 груп: 1) ті, що забороняють; 2) ті, що 

мають переважно несприятливе ставлення; 3) ті, що мають переважно 

сприятливе ставлення; 4) ті, що мають сприятливе ставлення; 5) ті, що 

легалізували.  

З’ясовано, що серед країн, які визнали наявність цифрових  валют без 

правового регулювання такі: Австралія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, 

Данія, Індія, Італія (для фізичних осіб), Китай (для фізичних осіб), Колумбія, 

Пакистан, Філіппіни, Чехія, Естонія. Серед країн, які визнали наявність 

цифрових валют і прирівнюють їх до електронних грошей – Аргентина, 

Болгарія, Канада, Фінляндія, Франція, Хорватія. Серед країн, які визнали 

наявність цифрових валют і прирівнюють їх до товару (засіб обміну) – Іспанія, 

США, Норвегія. Серед країн, які повністю заборонили використання цифрових 

валют – Бангладеш, Болівія, Індонезія, Китай (для юридичних осіб), Литва, 

Еквадор.  
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Упровадження інформаційних систем екологічного моніторингу вирішує 

важливе завдання соціально-економічного розвитку. Водночас сучасні 

інформаційної системи екологічного моніторингу потребують подальшого 

удосконалення, адже оцінюючи їх функціональність важко не помітити, що їм 

не вистачає оперативності щодо обробки значних масивів екологічної 

інформації та інтерактивності в їх наочному представленні. Також вкрай 

недостатнім є рівень упровадження таких систем на промислових та 

енергетичних підприємствах, незважаючи на рекомендації Європейського 

Союзу, який наголошує на обов’язковості постійного моніторингу довкілля на 

підприємствах, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Моніторинг 

екології довкілля потребує нових комплексних підходів на основі сучасних 

інформаційних технологій і засобів програмування, які дозволять виявляти 

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-nachnut-razrabatyvat-cifrovuyu-valyutu-mincifry-podpisalo-memorandum-s-finansovoj-organizaciej-sdf
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-nachnut-razrabatyvat-cifrovuyu-valyutu-mincifry-podpisalo-memorandum-s-finansovoj-organizaciej-sdf
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загрози, оцінювати потенційні екологічні та соціально-економічні ризики, 

пропонувати дієві рішення для їх нівелювання. 

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних засад та принципів 

побудови інформаційних систем екологічного моніторингу, розробці WEB-

застосунку для моніторингу екології довкілля.  

Об’єктом дослідження є процес моніторингу екології довкілля. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти 

забезпечення дієвості моніторингу екології довкілля сучасними програмними 

засобами. 

Проектування програмного забезпечення передбачає проведення аналізу 

предметної області [1]. Теоретичні положення моніторингу екології довкілля 

або екологічний моніторинг стосуються визначення сутнісних понять і 

принципів моніторингу екології довкілля або екологічного моніторингу. 

Сьогодні існують різні точки зору на визначення сутності «екологічний 

моніторинг». Аналіз наукових позицій дослідників дозволив сформулювати 

авторське визначення сутності екологічного моніторингу: інформаційно-

аналітична система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього 

середовища для визначення негативних антропогенних змін на тлі природних 

процесів, яка спирається на нові концептуальні підходи, враховує прийняття 

смарт-принципів і використовує потенціал цифрових технологій в системі 

прийняття управлінських рішень в режимі реального часу. 

Розуміння сутності дозволило побудувати загальну концептуальну схему 

екологічного моніторингу для цілей інформаційно-аналітичної системи і 

розробки WEB-застосунку (рис. 1), здійснити визначення об’єктів екологічного 

моніторингу, систему екологічних показників, створити класифікацію та опис 

індикаторів екологічних показників і визначити їх нормативні значення. Це є 

вкрай важливим, адже дає можливість забезпечити динамічний розрахунок 

індикаторів екологічних показників для подальшого аналізу і прийняття 

управлінські рішення, а також здійснити візуалізацію результатів екологічного 

моніторингу. 
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Рис. 1. Загальний підхід здійснення екологічного моніторингу  

Джерело: власна розробка. 

 

Відповідно до предмету дослідження розроблено структурну схему 

інформаційної системи екологічного моніторингу (ІСЕМ), ядром якої є система 

збалансованих екологічних індикаторів, на результатами обчислення яких 

здійснюється загальний висновок про стан екології довкілля, приймаються 

рішення в короткостроковому та довгостроковому періоді часу та реалізуються 

необхідні заходи. Проведений компаративний аналіз існуючих ІСЕМ [2, 3] 

дозволів зробити висновок, що подібні системи мають поряд з перевагами такі 

недоліки: відсутність єдиної мережі спостережень; застаріле технічне і 

методичне забезпечення спостережень; відсутність сучасного технічного 

оснащення центрів системи моніторингу в більшості регіонів; неузгодженість 

окремих елементів інформаційних технологій, що використовуються 

суб’єктами системи моніторингу; неповна відповідність нормативно-технічного 

та нормативно-правового забезпечення системи моніторингу вимогам; 

недостатня розгалуженість громадського моніторингу (пости громадських 

активістів розміщені лише в окремих регіонах); невідповідність методології 

вимірювання європейській практиці.  

За функціональним підходом пропонуємо в ІСМЕ виокремити 

функціональну і інфраструктурну підсистеми, серед яких важливе значенням 

мають підсистеми: інформаційно-аналітична та інформаційно-вимірювальна 

(збору загальної та спеціальної інформації про стан різних видів забруднень), 

публікації результатів екологічного моніторингу та інші (рис. 2). 

У запропонованій моделі ІСЕМ пропонується підсистему публікації результатів 

екологічного моніторингу здійснити шляхом побудови веб-застосунку.  
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Рис. 2. Функціональна модель інформаційної системи екологічного моніторингу 

Джерело: власна розробка. 

Для розробки WEB-застосунку моніторингу екології довкілля 

обгрунтовано можливості мови розмітки даних HTML, каскадних таблиць 

стилю CSS, мови програмування JavaScipt. Обраний програмний 

інструментарій дозволив реалізувати розробку WEB-застосунку моніторингу 

екології довкілля, надати програмному продукту гнучкості з чітким 

виокремленням підсистем, реалізацію яких можна змінювати без зміни 

функціональності додатку. 

WEB-застосунок моніторингу екології довкілля має 4 блоки: хедер, 

центральний (головний), правий та футер (рис. 3). На головній сторінці 

розташована мапа з відміченими підприємствами Черкас, та сайд-бар з 

інформацією про них. Доки користувач не натиснув ні на один з елементів на 

мапі, в сайд-барі записана загальна інформація про забруднення середовища, 

мета роботи, та актуальність. В застосунку створена анімація переходу з 

режиму відкритого сайд-бару на прихований, та інша унікальна анімація при 

переході з прихованого в відкритий. Анімації прописані за допомогою JS та 

CSS. При натисканні на якийсь з елементів на мапі за допомогою JS виводиться 

інформація на боковій панелі сайту. У випадку, якщо сайд-бар був прихований, 

він відкриється та відразу відобразить інформацію про підприємство, на яке 

натиснув користувач. Нажаль не всі підприємства Черкас надають інформацію 

про викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Інформація про ці 

підприємства надана на сторінці «Ці підприємства не надають інформацію про 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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викиди». На сторінці концентрація забруднюючих речовин можна знайти: 

найбільші; середні; максимальні концентрації забруднюючих речовин (в 

кратності ГДК) в атмосферному повітрі м. Черкаси та дані середньомісячних 

концентраціях домішок в різних районах міста.  

 

 

Рис. 3. Основні блоки WEB-застосунок моніторингу екології довкілля  

 

Отже, питання моніторингу екології довкілля потребують постійної уваги 

як з позиції розширення видів і масштабу загроз і необхідності оперативного 

вжиття заходів протидії, так і в частині розробці сучасних інформаційних 

систем моніторингу екології довкілля, спираючись на прогресивні цифрові 

технології та засоби програмної інженерії, для підвищення результативності 

оперування екологічною інформацією, надання актуальної інформації про стан 

забруднення довкілля в різних районах міста з метою прийняття обгрунтованих 

управлінських рішень збереження довкілля. 
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Стійке зростання кіберзагроз, негативними проявами яких є кібератаки, за 

даними Cisco їх кількість становить 20 млрд на добу, і кібершахраство, за 

масштабом і руйнівною дією прирівняні до екстремальних, що зумовило їх 

включення до основних глобальних ризиків. Такі загрози мають внутрішній і 

зовнішній вектор, високу інтенсивність, постійні зміни механізму дії, 

невизначеність і непередбачуваність напряму та об’єкту впливу, що ускладнює 

розробку і забезпечення ефективності спеціалізованих систем захисту баз 

даних. Іншими проблемами є наявність значної кількості баз даних і подій, 

пов’язаних з їх безпекою, а тому необхідність постійного внесення виправлень 

у програмне забезпечення для його оновлення вимагає значних витрат часу, що 

може викликати призупинення основної операційної діяльності. Це стає 

стримуючим фактором швидкого реагування на потребу оновлення системи 

захисту. Серйозною проблемою стали хмарні застосунки і хмарні сховища 

даних, де нагляд за забезпеченням безпеки даних практично відсутній, що 

породжує шахрайське і несанкціоноване використання хмарних сервісів. Крім 

цього, сьогодні відчувається брак кадрів, що мають достатній рівень 

компетенцій для їх розробки та адміністрування.  

Крім того, встановлено залежність підвищення кіберзагроз під час 

кризових явищ. Останнім таким явищем є пандемія COVID-19, яку вже визнали 

як глобальну загрозу інформаційної безпеки. Так, під час пандемії найбільшого 

поширення набули кібератаки у сфері охорони здоров’я (збитки були 

найвищими порівняно з іншими сферами і становили у середньому 7,13 млн 

дол. США) і фінансовому секторі (наприклад, були розкриті персональні дані 8 

тис. малих підприємств при обробці заявок на отримання федеральної позики у 

США), а також фішингові атаки по електронній пошті, як джерело витоку 

даних під час віддаленої роботи. За даними компанії IBM у середньому 

кібератака коштує 3,86 млн дол. США, а на її виявлення та усунення потрібно 

до 280 днів. Віддалена робота також вплинула на інформаційну безпеку і захист 

даних. Наприклад, втрата уваги під час роботи дома призвела до того, що 47 % 

співробітників компанії Tessian були залучені до фішингової афери. Компанія 

IBM, внаслідок такого режиму роботи, зазнала збитків на 137 тис. дол. США 

від порушень даних. Cybersecurity Ventures наголошує, що щорічний 

загальносвітовий збиток від кібер-злочинності досягне 6 трлн дол. США [1]. 

Все означене, а також розвиток і активне поширення цифрових 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/1670277/%5BTessian%20Research%5D%20The%20Psychology%20of%20Human%20Error.pdf?__hstc=170273983.3ca31fe6a9bd3fbf4df8356b4498939c.1595357368274.1595357368274.1595357368274.1&__hssc=170273983.1.1595357368274&__hsfp=2623516125&hsCtaTracking=f5dae75c-eda9-4caa-9175-b4afb88be295%7Cf0cafcb0-1663-44c9-ab7d-b15cd7cd4423
https://www.ibm.com/security/data-breach
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технологій в усіх сферах життєдіяльності, зумовлюють необхідність розглянути 

можливість їх використання для побудови систем захисту баз даних нового 

покоління. Крім того, корисним може бути застосування децентралізованого 

підходу, що дозволить надати цим системам автономності і таким чином більш 

ефективно локалізувати та усувати загрози в режимі реального часу, 

позбавляючись ручних процесів і помилок. 

Потенційні можливості використання цифрових технологій для обробки 

даних, зокрема, блокчейн, штучний інтелект, машинне навчання, Big Data, 

інтернет речей, розглянуто в роботі [2].  

Так, штучний інтелект, як група технологій (експертні системи, машинне 

навчання та обробка природних мов, віртуалізація та роботизована 

автоматизація), здатний змінити характер управлінських процесів і систему 

прийняття рішень. Для забезпечення безпеки даних інструменти на основі 

штучного інтелекту можуть бути використані для: 1) біометричної 

аутентифікації – з використанням параметрів відбитків пальців, сітківки ока, 

артеріального тиску тощо; 2) прискорення ідентифікації загроз – за рахунок 

одночасної оброки багатьох шкідливих програм, розпізнавання образів з 

використання передових програм і кодів тощо; 3) швидке реагування на атаки – 

за рахунок інтелектуальної аналітики виявлення і усунення атак; 4) створення 

динамічного середовища для аутентифікації – зміна привілеїв доступу залежно 

від місця знаходження або мережі, використовуючи багатофакторну 

аутентифікацію; 5) зменшення участі людини завдяки використанню 

поведінкового аналізу користувача та прогнозної аналітики для захисту 

системи від серії атак [3, c. 151-152]. 

За даними MarketsandMarkets передбачається, що ринок технологій 

штучного інтелекту, орієнтований на цілі інформаційної безпеки, зросте і в 

2026 р. становите 38,2 млрд дол. США проти 8,8 млрд дол. США в 2019 р. За 

сценаріями використання штучний інтелект використовується у ТОП-5 

програмних продуктів увійшли такі, як ідентифікація та реагування на 

кібератаки (32,5 %), виявлення шахрайства в бізнес-процесах (13,8 %), 

управління подіями безпеки (11,3 %), захист кінцевих точок (10 %), захист 

застосунків і управління вразливостями (8,8 %) [4]. 

Технологія машинного навчання є сукупністю математичних методів, що 

дозволяють формулювати правила прийняття рішень за допомогою алгоритмів 

на основі аналітики великих даних, що може бути використано для оптимізації 

та прогнозування поведінки об’єктів і систем. Прикладами використання 

машинного навчання для цілей забезпечення безпеки даних слугує компанія 

Google, яка впровадила його для аналізу загроз мобільних додатків, які 

працюють під Android, виявлення і видалення шкідливих програм із заражених 

телефонів. Натомість Amazon придбав і запустив програму Macie (від стартапу 

harvest.AI) – сервіс, який використовує машинне навчання для виявлення, 

сортування та класифікації шкідливих даних, що зберігаються у хмарному 

сховищі [5]. 
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Таблиця 1 

Використання машинного навчання для захисту даних 

Продукт, технологія Характеристичний опис 
Компанія,  

яка впровадила 

СУБД Sqrrl графічної 

NoSQL-бази на базі 

Apache Accumulo 

платформа для пошуку кіберзагроз, що 

використовує машинне навчання, щоб 

наочно відобразити вразливі точки 

комп’ютерних мереж 

корпорація Amazon 

для хмарного бізнесу 

Amazon Web 

Services 

підхід SOAR 

(Security Orchestration, 

Automation and 

Response) 

застосовує ML-алгоритми у візуальній 

панелі моніторингу своєї платформи для 

визначення пріоритету повідомлень про 

можливі загрози 

Demisto 

антивірусні продукти для зниження кількість помилкових 

спрацьовувань, поліпшення інтерпретації 

результатів і підвищення стійкості ПЗ до 

дій потенційного зловмисника 

ІТ-компанія 

«Лабораторія 

Касперського» 

система Windows 

Advanced Threat 

Protection 

для превентивного захисту, виявлення 

порушень, автоматичного розслідування і 

реагування на загрози; інтегрований в усі 

пристрої на базі Windows 10 і активно 

використовується разом із хмарними 

сервісами компанії 

корпорація Microsoft 

Джерело: систематизовано на основі [6]. 

 

Отже, загрози безпеки баз даних виникають постійно і навряд будуть 

подолані, а відтак будуть такі, хто намагатиметься використовувати вразливості 

на свою користь і такі, що вживатимуть всі необхідні заходи для їх 

попередження та подолання. Технології штучного інтелекту і машинного 

навчання створюють можливості для підвищення ефективності систем безпеки 

даних шляхом високої швидкості оптимального реагування на інциденти в 

реальному часі на основі автоматичної оцінки поведінкових характеристик 

кіберзагроз. 
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Проблема забезпечення безпеки баз і сховищ даних останнім часом 

надзвичайно загострилась внаслідок підвищення інформаційної активності в 

мережі інтернет і соціальних мережах, що зумовило формування 

інформаційного суспільства, поширення процесів цифровізації та переведення 

багатьох видів діяльності у цифровий формат, зростання кіберзагроз і 

кіберзлочинності [1], дії якої призводять до значних втрат. Так, особливий 

інтерес кіберзлочинці проявляють до персональних даних співробітників, 

інформації про клієнтів і замовників, фінансової та платіжної інформації, 

результатам досліджень ринку та аналізу діяльності конкурентів тощо, що 

практично завжди зберігається в корпоративних базах даних. Враховуючи 

означене, особливої актуальності набуває необхідність підвищення 

інформаційної безпеки як на рівні елементів інфраструктури, так і баз даних. 

Теоретичні засади та практичні аспекти забезпечення інформаційної 

безпеки, в тому числі безпеки баз даних, висвітлюють у своїх наукових 

публікаціях зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: В. Аверченков, І.  

Ажмухамедов, Д. Белл, А. Височенко, К. Дейт, М. Кастельс, І. Козаченко, 

О. Корченко, В. Кочетков, А. Петренко, В. Рудницький, О. Тоффлер Д. Фролов 

та інші. 

Безпека баз даних (БД) є невід’ємною складовою інформаційної безпеки, 

сутнісне визначення яких надано в табл. 1.  

 

 

 

 

https://www.bigdataschool.ru/blog/ml-cybersecurity-use-cases-and-perspectives.html
https://www.bigdataschool.ru/blog/ml-cybersecurity-use-cases-and-perspectives.html
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Таблиця 1 

Наукові підходи до визначення сутності понять 

«інформаційна безпека» і «безпека баз даних» 

Інформаційна безпека – це… Безпека баз даних – це… 

стан захищеності життєво важливих 

інтересів, а, отже, й інформаційної 

озброєності держави, суспільства, 

особистості [3, с. 221-222] 

управління ризиками, що пов’язані з 

впливом на апаратні і програмні модулі 

захисту [4]. 

забезпечення стабільності та розвитку 

інформаційної сфери, яка постійно 

змінюється через різноманіття потреб 

учасників інформаційних відносин [5, с. 136] 

використання широкого спектру 

інструментів для найкращого захисту, 

призначеної для користувача бази даних 

від зовнішніх атак [6] 

сталий стан інформаційного середовища, 

який забезпечує свою цілісність і захист 

об’єктів при наявності несприятливих 

внутрішніх та зовнішніх впливів на основі 

визначення соціальними суб’єктами своїх 

цінностей, потреб (життєво важливих 

інтересів) і цілей розвитку [7, с. 36] 

процес захисту шляхом прийняття набору 

засобів управління, додатків і методів, які 

визначають відносну важливість різних 

наборів даних, їх конфіденційність, 

нормативні вимоги для визначення засобів 

і ресурсів для їх захисту [8] 

Джерело: систематизовано автором 

 

Надійність захисту баз даних є складним завданням, вирішення якого 

передбачає забезпечення конфіденційності та цілісності при їх доступності, що 

напряму залежить від реалізації моделей доступу у системах управління базами 

даних (СУБД), розробники яких зосереджуються на подоланні відомих 

вразливостей і удосконаленні власних систем. До таких відносять загрози: 

цілісності – знищення та модифікація інформації; доступності – блокування та 

знищення інформації; конфіденційності – несанкціонований доступ, витік і 

розголошення інформації [2]. Проте, це не дозволяє формувати всебічне 

розуміння масштабності проблеми забезпечення безпеки даних, а відтак, і 

забезпечити єдність підходів, механізмів і методів протидії новим загрозам. 

Серед факторів, що впливають на якість систем захисту даних, можна 

виокремити, зокрема, незважаючи на важливість, незнання та недостатню увагу 

до вирішення цієї проблеми з боку розробників і адміністраторів СУБД, 

застосування різних мовних конструкцій доступу до даних, появу нових 

моделей зберігання даних. Наприклад, багато СУБД підтримують запити через 

мову, що містить набори функцій, доступні користувачеві. При цьому 

архітектура цих мов пов’язана з моделлю даних, що застосовується. Тобто, 

модель частково визначає особливості мови, яка, у свою чергу, визначає 

наявність певних вразливостей. Наприклад, такі загальні вразливості, як Java-

ін’єкція або SQL-ін’єкція, виконуються по-різному, враховуючи синтаксис 

мови. 

Система безпеки БД має рівневу архітектуру, яка передбачає захист 

самих даних (безпека на рівні даних), застосунків, що використовуються для 

обробки та зберігання даних, фізичних серверів і мережевих з’єднань, які 

дозволяють користувачам отримувати доступ до баз даних (безпека на 
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системному рівні) [6]. Враховуючи означене, для забезпечення захисту БД слід, 

перш за все, побудувати ефективну інфраструктуру безпеки, до якої треба 

включити виконання таких вимог, як: 1) відокремлення серверу БД від веб-

серверу для забезпечення першому захищену і контрольоване за доступом 

середовище, адже вірогідність кібератак на другій значно вища; 

2) використання брандмауерів веб-застосунків і БД, що забороняє доступ до 

трафіку, адже SQL-ін’єкції можуть використовуватись також для видалення 

даних; 3) дотримання безпечного доступу користувачів до БД за допомогою 

програмного забезпечення управління доступом. Сьогодні до класичних 

підходів можна віднести поділ користувачів за рівнями доступу, надійні паролі, 

блокування облікових записів після обмеженої кількості входів у систему, 

деактивація облікових записів тощо; 4) регулярне оновлення операційної 

системи і програмного забезпечення БД з метою перевірки та встановлення всіх 

елементів управління безпекою; 5) аудит і постійний моніторинг активності БД 

для встановлення фактів і контролю аномальної активності, порушення режиму 

безпеки, встановлення факту атаки тощо з використанням спеціального 

програмного забезпечення. Зокрема, спеціалізованими засобами незалежного 

моніторингу дій користувачів у СУБД є DAM (Database Activity Mлежного 

onitoring) і DBF (Database Firewall) для проактивного захисту завдяки 

блокування небажаних запитів. Стійкість побудованої інфраструктури і безпеки 

БД варто перевіряти, залучаючи спеціальні служби та/або білих хакерів для 

тестування системи шляхом імітації кібератаки. Корисним є також шифрування 

даних і створення резервних копій [9].  

Отже, система заходів створення надійно захищених БД повинна, на 

нашу думку, передбачити розробку і використання комплексного підходу 

застосування засобів інженерії програмного забезпечення та технологій 

проектування для забезпечення інформаційної безпеки СУБД. Такий підхід 

повинен мати можливість типологізації загроз і вразливостей з метою аналізу їх 

руйнівної дії та визначення засобів захисту, прогностичним результатом цього 

підходу варто очікувати прогнозування нових механізмів загроз, що дозволить 

проводити політику превентивних заходів попередження їх виникнення і 

нівелювання. Особливої уваги заслуговує стандартизація мов роботи з даними, 

розробка інформаційного захисту збереження та маніпулювання даними, що 

дозволить досягти єдності підходів створення спеціалізованих засобів безпеки 

СУБД. 
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На діяльність фінансового сектора економіки країни банки мають 

безпосередній вплив, що є надзвичайно актуальним. Банки регулюють 

грошовий обіг, а також виступають посередниками в процесі акумуляції і 

перерозподілі грошових коштів, внаслідок цього банкам необхідно постійно 

здійснювати моніторинг питання оптимізації структури доходів і збільшення 

ліквідності. Сучасні умови, пов’язані з нестабільністю в країні, карантинними 

обмеженнями негативно впливають на фінансовий стан та прибутковість  

банків. Тому банківським установам потрібно покращувати ефективність 

діяльності, розробляти та вдосконалювати теоретико-методичні аспекти 

забезпечення фінансової стійкості за рахунок більш ефективного використання 

банківських інструментів та послуг.  

Одним із ключових елементів стійкості виступає прибуток, який 

характеризує фінансові результати діяльності банку, проте він не завжди дає 

достатньо об’єктивні відомості про рівень ефективності фінансово-економічної 

діяльності банку, про можливість розміщених або інвестованих ним ресурсів 

приносити дохід. Тому ефективність фінансово-економічної роботи банку 

краще характеризують показники рентабельності чи прибутковості, які 

визначаються шляхом відношення прибутку до джерел його отримання, а 

економічна суть цих відносних показників в тому, що вони формують 

прибуток, отриманий з кожної гривні вкладених банком коштів [1]. 

Управління прибутковістю банківської діяльності здійснюється на етапах 

формування, розподілу та використання банківського прибутку.   

Механізм управління прибутковістю банків – це складний комплексний 

взаємопов’язаний процес управління, що є частиною процесу управління 

банківською діяльністю, який реалізується за допомогою основних функцій – 

планування, організування, регулювання, контролю, мотивації і аналізу з ціллю 

досягнення та підвищення рівня прибутковості при врахуванні наявних рівнів 

ризиків та загроз.  



47  

Ревич М. Я. у своїй праці виокремлює ключові фактори впливу на 

прибутковість комерційного банку: раціональна структура комерційного банку, 

висока якість менеджменту та маркетингова активність, кадровий потенціал 

комерційного банку, мотивація праці банківського персоналу [2, с. 75].  

Кризовий та посткризовий стан розвитку банків супроводжуються 

поступовим скороченням збитковості банківських установ, яка була зумовлена 

наявними проблемами в стратегічному та оперативному управлінні ключовими 

сферами банківської діяльності, відсутністю стратегічних планів управління 

прибутком за умов фінансової нестабільності. Це зумовило необхідність 

розробки стратегій менеджменту фінансових результатів банківської діяльності 

[3]. 

На нашу думку, доцільно виокремити такі типи стратегій управління 

прибутковістю, як: агресивна стратегія, захисна та диверсифікаційна. 

Реалізацією стратегічних і тактичних задач управління прибутковістю 

необхідно здійснювати через ефективно функціонуючий механізм управління 

прибутковістю, який, на нашу думку, повинен включати такі складові [4]:  

– організаційно-економічну (сукупність організаційних підходів впливу 

та економічних способів та засобів впливу з ціллю реалізації механізму 

управління прибутковістю банків);  

– фінансову (сукупність методів фінансового забезпечення управління 

прибутковістю банків);  

– мотиваційну (сукупність командно-адміністративних заходів, що 

стимулюють управління прибутковістю банків);  

– правову (сукупність норм та правил організації управління 

прибутковістю банків);  

– інформаційну (сукупність інформаційних даних для забезпечення 

управління прибутковістю банків).  

На основі проведених досліджень визначено, що сучасні банки 

зіштовхуються  з такими проблемами управління прибутковістю: 

– зменшення кількості депозитів, внаслідок теперішньої ситуації в 

Україні пов’язаною з пандемією; 

– велика частка непрофільних активів, які були прийняті на баланс за 

непогашеними кредитами в минулі періоди; 
– внаслідок недостатності вільних коштів на світових ринках більшість 

фінансових установ світу відмовляють українським банкам в кредитуванні; 

– збільшення відрахувань до резервів та збільшення адміністративних 

витрат; 

– нераціональне розміщення коштів банку. 

З метою  підвищення прибутковості банківських установ та підвищення 

їх результативності потрібно максимізувати прибуток, внаслідок збільшення 

доходів та зменшенням витрат банку. Основні напрямки зростання доходів для  

банківських установ:  
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– загальне зростання групи активів, які приносять відсотковий дохід. 

Внаслідок залучення більшої кількості позичальників та нарощення кредитного 

потенціалу за рахунок збільшення обсягу ресурсів, що залучаються; 

– реалізація непрофільних активів, які були прийняті на баланс за 

непогашеними кредитами в минулі періоди;  

– зміна загального рівня відсоткової ставки по активних операціях банку;  

– зміна структури портфеля доходних активів. Головне завдання банку – 

встановлення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику; 

– одним з резервів збільшення прибутку і раціонального його 

використання є фінансове планування. Багато витрат несуть банки внаслідок 

неузгоджених дій різних управлінь між собою; 

– слід раціонально та ефективно розміщувати кошти банку для 

забезпечення його фінансової стійкості; 

– нарощувати власні кошти банку, що сприятиме зростанню ресурсної 

бази банку і відповідно їх інвестиційного потенціалу [5]. 

Отже, механізм управління прибутковістю банківської установи включає 

систему методів та інструментів, що безпосередньо пов’язані із формуванням, 

розподілом та використанням прибутку установи, і здійснюється з метою 

покращення результатів прибутковості та підвищення ефективності банківської 

діяльності. Основна задача банківського менеджменту – не допустити зниження 

показника прибутковості, оскільки це неминуче відобразиться як на показниках 

достатності капіталу, так і на рівні конкурентоспроможності банківської 

установи на ринку. Управління прибутковістю банківських установ виступає 

елементом, що забезпечує зростання кінцевих результатів діяльності, 

збільшення рентабельності та капіталізації установ банківського сектору 

економіки. 
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 Починаючи з другої половини XX століття, світ активно глобалізується, 

як у культурній, політичній, так, насамперед, в економічній сферах. Відкриття в 

1966 році міжнародної платіжної системи MasterCard, що належить 

однойменній корпорації, стало проривом на світовому ринку банківських 

послуг. У нових умовах, пов’язаних із глобалізацією, якість функціонування 

банківської системи визначається найбільшою мірою темпами інноваційного 

розвитку та впровадженням нових технологій. Сьогодні на цей процес 

вплинула світова пандемія COVID-19, оскільки все більше і більше  

використовуються безготівкові платежі. 

 Упродовж 2020 року Національний Банк України, Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку України, Міністерство фінансів України та 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробляли стратегію розвитку 

FinTech  в Україні до 2025 року, що пропонує кілька стратегічних пріоритетів 

розвитку банківської системи. До них віднесли фінансову стабільність, 

макроекономічний розвиток, фінансову інклюзію, розвиток фінансових ринків, 

інноваційний розвиток [1]. Зупинимося докладніше на стратегії під назвою 

«Інноваційний розвиток». Вихідною точкою в цьому разі має стати  

вдосконалення оверсайту та відкритої архітектури. Оверсайт платіжних систем, 

що є діяльністю центрального банку, яка спрямована на забезпечення 

безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем і 

полягає в оцінюванні діючих у країні платіжних механізмів та, в разі потреби, 

внесенні змін до них, вводиться з урахуванням досвіду світових партнерів та  

відповідних норм ЄС [2]. Він націлений на гарантування безпеки користувачів 

під час роботи із сертифікованими програмами та сайтами. Відкрита 

архітектура допоможе банківській системі краще підлаштовуватись під 

різноманітні зміни, швидше задовольняти потреби клієнтів. При цьому 

стимулюється розвиток нових інформаційних технологій і впровадження   

нового формату платежів.  

У стратегії  також приділена значна увага розвитку державної платіжної 

системи «Простір», створеної НБУ. «Простір» – це платіжна система, в якій 

розрахунки за товари та послуги, отримання готівки та інші операції 

здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів. Головними 

перевагами «Простору» є: автономність системи, яка використовує в 

розрахунках тільки особливий чіп, що надає більшої безпеки; низька вартість 
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інтеграції системи в банки; ширший набір функцій, ніж у світових конкурентів 

[3]. НПС «Простір» є важливим кроком банківської системи України в освоєнні 

безготівкових платежів, адже система демонструє помітні досягнення і може 

створювати конкуренцію великим фірмам. Зараз ця система нараховує 37 

учасників (зокрема, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та 

інші).   

Наступним пунктом стратегії «Інноваційний розвиток» є вдосконалення 

цифрових технологій для ринку FinTech. Це вдосконалення передбачає 

виконання якісного аналізу big data (наборів інформації  настільки великих 

розмірів, що традиційні способи та підходи, здебільшого засновані на рішеннях 

бізнесової аналітики та системах управління базами даних, не можуть бути до 

них застосовані). Користувачів електронних банківських ресурсів надзвичайно 

багато (тільки у додатку «Приват24» є близько 12 млн. зареєстрованих 

користувачів, а інші банки також мають свої додатки). У кожного з них є 

персональні дані, і усі ці дані потрібно не тільки зберігати, а й налагоджувати  

взаємодію з ними. Також планується автоматизація більшої частини роботи з 

даними та заміна працівників на роботів, тобто процес роботизації. Це 

збільшить ефективність, швидкість, та правильність всіх операцій. 

Великим кроком вперед на шляху впровадження новітніх технологій та 

досягнення завдяки цьому вищого рівня міжнародної інтеграції стало те, що 

НБУ розпочав дослідження щодо можливості випуску е-гривні, яка 

функціонуватиме за прикладом криптовалюти. Е-гривня має стати наступною 

сходинкою в еволюції українських грошей. Відповідальні наукові групи 

досліджують це питання не лише в теорії, а й на практиці, і вже в 2019 році 

було запущене закрите коло тестування цієї ще досить футуристичної розробки. 

Світовий банк також прийняв участь у цьому експерименті, допомагаючи 

нашим вченим у технічних питаннях. Головними перевагами технології е-

гривні над гривнею є її непідробність, швидкість розрахунку, повна безпека та 

конфіденційність, варіативність умов випуску та контролю е-гривні (тобто 

можлива система централізованої або децентралізованої взаємодії учасників) 

тощо [4]. 

Загалом стратегія НБУ щодо запровадження новітніх технологій у роботу 

банківської системи України та налагодження тісної співпраці з міжнародними 

організаціями,  є правильною, адже рух України в євроінтеграційному 

напрямку вимагає приведення до стандартів ЄС різних регулюючих норм, з-

поміж яких ті, що стосуються функціонування банківської системи, є в числі 

найважливіших. Адже саме банківська система, яка є ядром ринкової 

фінансової інфраструктури, забезпечує в економіці ефективну роботу 

механізму перетворення заощаджень домогосподарств у нагромадження та 

інвестиції для фірм. Інноваційність розвитку банківської системи України 

забезпечить кращі умови для роботи національного бізнесу, а також якіснішу та 

ширшу взаємодію з міжнародними ринками банківських послуг. 
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Ефективна робота банківського сектору впливає на розвиток ринкових 

відносин, як безперервний зв’язок між всіма учасниками економіки держави. 

Головною передумовою стабільного функціонування банківської системи та 

забезпечення реалізації нею функції фінансового посередництва є ефективне 

формування ресурсної бази банків. Найзначнішою частиною пасивів банку є 

залучені кошти, які в кілька разів перевищують його власні кошти. 

Більшість вітчизняних науковців поняття «ресурсна база банку» 

розуміють як сукупність власного капіталу та зобов’язань банку, які 

використовуються для проведення активних операцій, виконання банком своєї 

діяльності, одержання прибутку. Розгляд цього поняття в такому контексті має 

під собою наукове підґрунтя, адже мобілізовані банком тимчасово вільні 

грошові кошти є фінансовою основою для його ефективного функціонування. 

Ресурсна база банку складається з фінансових ресурсів, нематеріальних 

ресурсів, трудових ресурсів, організаційних ресурсів, матеріально-технічних 

ресурсів. При цьому фінансові ресурси являються основою формування 

ресурсної бази банку. Критичною є частка власних коштів (менше 15%) в 

структурі фінансових ресурсів банків України, що потребує вжиття заходів, 

спрямованих на збільшення власного капіталу [1]. 

Капітал поглинає можливі втрати від діяльності банку та створює основу 

для підтримання довіри з боку вкладників, забезпечує кредито- та 

конкурентоспроможність як на національному, так і на глобальних ринках. 

Конкурентоспроможні банки сприяють зміцненню конкурентних позицій 

країни на світовій арені. Це підвищує значення капіталу банку не лише для 

національної економіки,а й в міжнародному масштабі. Про це свідчить 

прийняття Міжнародної угоди «Базель III», в якій визначено вимоги до 

https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy
https://bank.gov.ua/ua/payments/oversite
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjit-vivchati-mojlivist-vipusku-vlasnoyi-tsifrovoyi-valyuti--e-grivni
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjit-vivchati-mojlivist-vipusku-vlasnoyi-tsifrovoyi-valyuti--e-grivni
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достатності капіталу банку, обмежено визнання в капіталі гібридних 

інструментів, уточнено список регулятивних відрахувань з капіталу. Від рівня 

капіталізації залежать перспективи розвитку банку, недостатня капіталізація є 

загрозою належному обслуговуванню банками взятих на себе грошових 

зобов’язань. Достатній рівень капіталізації є необхідною умовою забезпечення 

фінансової стійкості банку та нейтралізації втрат, особливо в умовах кризи [2]. 

Залучені кошти банку є основним джерелом формування фінансових 

ресурсів комерційного банку, необхідних для проведення активних операцій. У 

банківській практиці всі рахунки клієнтів, відкриті в банку, у цілому називають 

депозитами, а залучені кошти – депозитними зобов’язаннями [3].  

У загальному обсязі ресурсів, якими володіють банки, переважають 

зобов’язання. До них належать кошти фізичних осіб, юридичних осіб та 

небанківських фінансових установ (рис. 1). 

3  

 

Рис. 1 Динаміка залучених банками фінансових ресурсів станом  

на 01.01.2017–01.01.2021, млн грн 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

З рис. 1 можна побачити, що станом на 01.01.2017–01.01.2021 кількість 

зобов’язань банків збільшилась з 1132515 млн грн на початку 2017 р. до 

1612174 млн грн – 2021 року. Кошти суб’єктів господарювання мали протягом 

досліджуваного періоду тенденцію до збільшення на 75 % (з 369913 млн грн до 

646491 млн грн), як і кошти фізичних осіб – на 56 % (з 437152 млн грн до 

682029 млн грн). Кошти небанківських фінансових установ зменшились на 23 

% (з 42813 млн грн до 34704 млн грн). Частка коштів небанківських фінансових 

установ була найменшою у ресурсах банків і становила лише 2 % станом на 

01.01.2021.  

Управління банківськими зобов’язаннями характеризується як діяльність 

з формування та оптимізації структури пасивів банків за рахунок залучення 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб, у тому числі й інших банків, 
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спрямована на підтримку ліквідності як окремих банків, так і банківської 

системи загалом [5]. 

Для забезпечення бажаної структури та обсягів депозитних зобов’язань 

використовуються цінові та нецінові методи управління (рис. 2).  

 
Рис. 2. Методи управління депозитними зобов’язаннями банку 

 

Ефективність роботи банку щодо залучення додаткових грошових коштів 

та забезпечення його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг 

багато в чому залежать від впровадження цифрових технологій. Чат-бот є 

одним з найбільш перспективних нововведень для цифрової індустрії. У 

користувачів відпадає необхідність дзвонити в службу підтримки для 

вирішення питань, більшість з яких є однотипними. У випадках, коли чат-бот 

потребує персоналізованої допомоги, він може переключити його на 

оператора колл-центру. Такий підхід не тільки прискорює процес взаємодії з 

клієнтом, але і підвищує ефективність бізнесу. 

Переваги та можливості чат-боту: 

 допомагає підібрати найбільш вигідні умови депозитних вкладень; 

 спрощує процес оформлення депозитних договорів; 

 надання інформації про депозити; 

 нагадування про закінчення терміну дії депозитного договору;  

 якщо можлива ідентифікація клієнта через чат-бот можливе 

оформлення депозитного договору.   

Таким чином, ефективність управління зобов’язаннями банку 

характеризує управління залученими коштами з найменшими можливими 

витратами та достатність наявних депозитів для фінансування кредитів і 

надання фінансових послуг. В структурі депозитних зобов’язань вітчизняних 

банків переважають кошти фізичних осіб. Застосування цифрових технологій 

дозволяє підвищити ефективність залучення додаткових грошових коштів 

Цінові методи: використання 
процентної ставки за депозитами як 
головного важеля в конкурентній 
боротьбі за вільні грошові кошти 
фізичних і юридичних осіб. 
Підвищення пропонованої банком 
ставки дає змогу залучити додаткові 
ресурси, а зниження навпаки – 
зменшення додаткових ресурсів.  

Нецінові методи: реклама, поліпшений 
рівень обслуговування, розширення 
варіантів пропонованих банком рахунків і 
послуг, комплексне обслуговування, 
додаткові види безкоштовних послуг, 
розміщення філій, пристосовування графіка 
роботи до потреб клієнтів і ін. 
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банком. Подальших досліджень потребує виявлення можливостей застосування 

цифрових технологій в процесі управління депозитними зобов’язаннями банку. 
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Концепція грошей еволюціонувала протягом декілька тисячоліть, під час 

яких виникали альтернативні форми грошей відповідно до економічних 

тенденцій та стимулювання національних економік. Передумовами їх 

виникнення частіше були соціально-економічні обставини, а період поширення 

залежав від швидкості реакції регулювання, частіше обмежувального 

характеру, готовності інституційної інфраструктури до її сприйняття та 

стійкості соціальної мотивації суспільства, що, у свою чергу, сукупно 

визначало попит на альтернативні форми грошей.  

Перш за все варто означити позицію стосовно сутності понять «гроші» і 

«валюта» (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Співставлення характеристичної сутності грошей та валюти 

Характеристична 

ознака 
Гроші Валюта 

походження 
товар, який має свою власну 

внутрішню ринкову цінність 

не є товаром, похідна від грошей, 

боргове зобов’язання  емітента 

вартість 

реальна, встановлюється і 

корегується ринком 

умовна (еквівалентна), 

встановлюється емітентом 

мають плаваючу курсову цінність відносно один одного і до товарів 

внутрішня цінність 

щодо кошика 

товарів і благ 

стабільна в часі  з плином часу прагне до нуля 

довіра 

використання базується на довірі заснована тільки на владному 

законодавчому примусі до 

використання 

обмін 

товарно-грошовий обмін – обмін 

реальними активами з реальною 

цінністю 

товарно-валютний обмін – обмін  

реального активу з реальною 

цінністю на боргове зобов’язання   

змінність 

реальна цінність змінюється в 

часі внаслідок дії ринкових 

механізмів, постійно 

розвиваються як за сутністю, так 

і за формами існування 

еквівалентна цінність змінюється 

як ринковими механізмами, так і 

емітентами відповідно до 

прийнятих офіційних і 

неофіційних актами  

призначення 

задоволення потреб учасників 

ринку на засадах фінансової 

справедливості 

задоволення інтересів емітентів, 

не враховуючи інтереси ринку та 

його учасників 

Джерело: побудовано автором на основі опрацювання [1]. 

 

Доларизація економіки і девальвація національних валют підриває 

авторитет грошей, як засобу обігу і накопичення, що обумовило проведення 

країнами світу політики дедоларизації. В цьому аспекті заради досягнення 

грошової стабільності Ф. А. Хайек обґрунтував паралельне впровадження 

приватних (альтернативних) валют за умови визнання їх товаром і випуску 

ринковим способом, серед яких внаслідок конкуренції активними залишаться 

такі, що найкращим чином будуть виконувати функції грошей [2]. 

На думку Г. Хайлемана, сучасна типологізація альтернативних валют 

передбачає виокремлення двох їх типів – матеріальних і цифрових, зокрема: 

1) валюти з внутрішньою корисністю; 2) токени, що мають меншу внутрішню 

цінність внаслідок обмеженого використання; 3) централізована цифрова 

валюта; 4)  розподілена або децентралізована валюта [3].  

Розглянемо деякі види альтернативних валют сучасності. Так, 

О. Ксенжек, дослідивши концепцію природи грошей, змістовно довів, що гроші 

– це особливий різновид енергії [4]. Але, водночас, енергія може виступати 

активом альтернативної валюти – енерговалюти, ідея якої була висловлена 

Т. Едісоном у появі «енергетичного» долару і в подальшому підтримана 
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Г. Фордом. Перехід на енерговалюту запропонував у 90-х роках П. Кузнєцов, 

який в 1995 році звернувся до ООН з проханням розглянути метод об’єктивної 

оцінки ефективності через енергетичні показники, можливість створення 

Міжнародного Центру енергетичних розрахунків для організації обміну 

товарною продукцією, не прибігаючи до послуг зграї фальшивомонетників 

(Міжнародного валютного фонду та банківських систем країн-сімки) [5]. 

Природної органічності, гнучкості, надійності й універсальності енерговалюті 

порівняно із золотом додає те, що енергія, як витратна частина, входить до 

складу будь-яких товарів і послуг. Вона, як і золото, відповідає вимогам і 

здатна виконувати всі функції грошей. У 2011 році М. Ріверо, вчений та 

колишній працівник НАСА, запропонував нову універсальну міжнародну 

валюту валюти Lectro, яка не має єдиного емісійного центру, її обіг буде 

залежати від використання і виробництва електроенергії, що сприяє 

справедливому світоустрою і прогресу, зниженню геополітичної  напруженості 

[6]. Сьогодні ця валюта цілком може стати наступником нафтодолару і 

конкурентом криптовалютам. 

Іншим прикладом альтернативних валют є проект золотого динару 

ісламських країн, як відповідь на економічну кризу азійського регіону та дію 

валютних спекулянтів, що призвели до обвалу національної валюти багатьох 

держав. Водночас, цей міжнародний проект мав не тільки економічний, але і 

політичний аспект, проявом якого стало напруженість дипломатичних відносин 

і війна у Лівії. Поряд з цим перешкодами поширення золотого динара стали: 

1) відносна закритість мусульманського світу, що ускладнює розвиток активних 

економічних відносин із країнами заходу; 2) заборона МВФ використовувати 

золото, як міжнародний платіжний засіб; 3) неоднорідність ісламського світу 

відносно ідеології, соціально-економічного розвитку, політичних уподобань 

тощо [7].  

Натомість, більш поширеним є віртуальний золотий динар, зокрема, в 

Малайзії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі та Омані,  

функціонує електронний процесинговий центр E-Dinar, що дозволяє 

обмінювати світові валюти на динари по курсу золота. Зауважимо, що ісламські 

країни реалізують проекти розробки національної цифрової валюти, наприклад, 

банки Саудівської Аравії і ОАЕ успішно здійснили тестування валюти Aber, 

Іран – Payman, Кувейт – цифрового кувейтского динару.  

Необхідність забезпечення збалансованості міжнародної валютної 

системи поставило питання створення інструментів резервного платіжного 

засобу, до яких відносять спеціальні права запозичення (СПЗ) та розширення 

структури резервних валют [8].  

Сьогодні СПЗ, як засіб міжнародних розрахунків МВФ і резервний актив, 

має досить обмежену сферу використання. Щодо розширення структури 

резервних валют, то, наприклад, Китай об’єктивно був зацікавлений у набутті 

юанем статусу світової резервної валюти задля розширення можливостей 

швидкозростаючою китайської економіки, що і сталося в 2016 році, зокрема, в 

2020 р. його частка в структурі світових валютних резервів становіть 2,25 %. 

Крім того, прагнення Китаю до лідерства спостерігаємо в напряму 
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впровадження національної криптовалюти. Так, китайський рітейлер JD.com 

повідомив про початок використання з квітня 2021 р. виплату деяким 

працівникам заробітної плати в нової валюті через систему електронних 

платежів Народного банку Китаю, який в свою чергу почав пілотне 

випробування цифрового юаня в осені 2020 р. [9].  

У типології альтернативних валют окремим видом є цифрові валюти, як 

нова форма грошей [10], підтвердження цьому наведені вище, а саме розробку 

централізованої цифрової валюти центробанками багатьох країн світу, в тому 

числі і Національним банком України, у відповідь на появу криптовалюти і 

формування паралельної децентралізованої грошової системи.  

Отже, підсумовуючи відмітимо, впровадження альтернативних валют 

стає викликом для традиційної грошової системи, що полягає у впливі на: 

1) трансформацію традиційної глобальної фінансової екосистеми; 2) фінансові 

ринки з розширенням їх полісистемної структури включенням ринку 

криптовалют; 3) фінансово-кредитну безпеку внаслідок падіння попиту на 

національну валюту, ускладнення забезпечення цінової стабільності та 

очікуваного рівня інфляції, зростання валютного, кредитного і кібер- ризиків; 

4) забезпечення фінансової стабільності; 5) міжнародні валютні відносини і 

світові валютні ринки через радикальну зміну концепції грошей; 6) бюджетну 

безпеку внаслідок використання альтернативних валют для цілей тіньової 

економіки; 7) розмивання бази оподаткування і зростання ухилень від сплати 

податків тощо. 
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Пандемія коронавірусної хвороби прийшла у світ, як відомий «чорний 

лебідь» Н.Талеба, та спричинила одну з найбільших світових економічних криз 

через глобальну невизначеність майбутньої ситуації із поширенням та 

наслідками хвороби. Проте, на відміну від минулих фінансових криз, криза, що 

спричинена пандемією, як в Україні, так і в усьому світі, має деякі особливості: 

по-перше, вона характеризується занепадом сфери послуг (а не виробництва, як 

при минулих кризах), по-друге, сукупний попит зазнав скорочення під впливом 

адміністративних обмежень. 

Для того, щоб оцінити вплив кризи через пандемію на інфляційні процеси 

в Україні, розглянемо чинники, що впливали на динаміку цін впродовж 2020 та 

на початку 2021 років. Насамперед, можна зазначити, що ІСЦ з січня по 

жовтень 2020 року повторював динаміку попереднього 2019 року та 

демонстрував низькі показники інфляції, не зважаючи на діючий локдаун у 

країні в цей період. Незначне зростання спостерігалось у березні-квітні 2021 

року, під час карантинних обмежень, але після цього, влітку, мала місце 

сезонна дефляція. Взагалі, рівень інфляції за 2020 рік становив 5 %, що є 

меншим показником, ніж у попередні роки: у 2017 та 2018 роках цей показник 

тримався на рівні 13,7 % та 9,8 % відповідно [2]. Таке утримання цін на 

низькому рівні мало певні причини, серед яких відзначимо: 

- зменшення споживчого попиту через зниження доходів населення 

внаслідок переходу на дистанційну роботу, а також через те, що під час 

карантинних обмежень споживання ряду товарів та послуг було обмеженим 

(туризм, транспорт, сфера розваг, одяг та взуття, деякі продукти харчування); 

- зменшення рівня середніх цін на зовнішньоторговельні операції через 

політику торгівельного протекціонізму. Так, рівень цін під час карантинних 

обмежень знизився як за імпортними, так і за експортними операціями, і тільки 

з початком осені відбулося пожвавлення цін. Така динаміка пояснюється 

обмеженням торгівлі під час карантину та загальносвітовим падінням 

споживчого попиту; 

- скорочення інвестування. Так, з квітня до вересня 2020 року інфляційні 

очікування підприємців були на низькому рівні через незначну динаміку ІСЦ та 

навіть дефляцію. Низькі інфляційні очікування стримували споживання та 

інвестування, що в свою чергу стримувало інфляцію. 

Обмеження, спричинені пандемією, вплинули на поведінку 

домогосподарств, підприємств та зовнішні ринки. Так, серед домогосподарств 
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спочатку спостерігалось ажіотажне пожвавлення попиту на ринку продуктів, 

яке згодом значно скоротилося та поступилось місцем зростанню заощаджень. 

Обмеження попиту з травня 2020 року пов’язане із загальним падінням доходів 

домогосподарств та зростанням рівня безробіття. 

Падіння споживчого попиту стало стримуючим фактором інфляції. Іншим 

стримуючим чинником у цей період була слабка динаміка зростання цін на 

продукти харчування, у тому числі через сезонні особливості. Серед категорій 

товарів найбільше ціни зросли на одяг та взуття, проте вже влітку через падіння 

споживчого попиту ціни почали знижуватись. 

Проте, з вересня 2020 року темпи зростання цін в Україні починають 

збільшуватись. Цьому сприяли стимулююча політика НБУ(у квітні облікова 

ставка НБУ знизилась з 10 % до 8 %, а в червні 2020 року – до 6 %), а також 

девальвація національної валюти. Згідно досліджень НБУ, девальвація гривні 

на 1% призводить у середньому до зростання ІСЦ на 0,22 % [3]. Світовий 

економічний шок від жорстких карантинних обмежень призвів до швидкої 

девальвації гривні у 2020 році, що разом із іншими дестабілізуючими 

факторами призвело до зростання цін. 

Водночас, зростання світових цін на сировину, що є стратегічним товаром 

для України (руда, соняшникова олія, вугілля)  та енергоносії (світові ціни на 

нафту та попит на неї зросли в 2021 році), а також зростання з 1 січня 2021 року 

мінімальної заробітної плати,призвело до пожвавлення сукупного попиту та, 

відповідно, рівня цін. До поступового зростання цін підштовхнули також 

позитивні інфляційні очікування (за даними НБУ частка підприємств, що 

очікували зростання цін, збільшилася з 43,9 % до 55 %) та скорочення сукупної 

пропозиції внаслідок негативних очікувань підприємців, збереження постійних 

витрат (орендні платежі, податки, заробітні плати тощо) в умовах істотного 

зменшення прибутків, проблем із міжнародною торгівлею, коливаннями 

валютного курсу [3]. 

Динаміка цін на експортні та імпортні товари також справила вплив на 

рівень інфляції в країні. Так, рівень цін під час карантинних обмежень знизився 

як за імпортними, так і за експортними операціями, і тільки наприкінці літа 

статистика вказує на пожвавлення цін. Така динаміка пояснюється обмеженням 

торгівлі протягом карантинних обмежень та загальносвітовим падінням 

споживчого попиту. Пожвавлення цін пояснюється зростанням світових цін на 

товари експортної групи та енергоносії. Тому в найближчий час варто 

очікувати, що ІСЦ на експортно-імпортні операції в Україні будуть 

продовжувати зростати та тягнути за собою загальний рівень цін в країні. 

У лютому-березні 2021 року темпи зростання споживчих цін становили 

8,5%, що значно перевищило прогноз НБУ на цей період. Причинами такої 

інфляції стали високі ціни на енергоносії та продовольчі товари, погані врожаї, 

продовження зростання заробітних плат в країні. Подорожчання окремих 

продуктів харчування та палива, а також стійкий споживчий попит сформували 

проінфляційний тиск. Таке пришвидшення темпів інфляції в Україні у першому 

кварталі 2021 року призвело до рішення НБУ щодо підвищення облікової 

ставки на 1 % – до 7,5 % річних [3]. Цей крок спрямований на поступове 
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сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до 

показника 5% уже в першому півріччі 2022 року. Крім того, прогнозується  

подальше підвищення облікової ставки. 

Проте урядові заходи зустрічаються з певними зовнішніми чинниками, 

що можуть гальмувати процес тиску на інфляційні процеси. До таких факторів 

слід віднести: запровадження локдаунів або інших карантинних обмежень 

(«червоних зон»); можлива ескалація воєнних дій на Сході України та політичні 

конфлікти; загальне погіршення умов світової торгівлі. За прогнозом НБУ на 

2021 рік, у четвертому кварталі 2021 року інфляція почне знижуватися. Цьому 

сприятимуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької 

бази порівняння та підвищення облікової ставки НБУ. Крім того, значний вплив 

на прогнози НБУ здійснює співробітництво із МВФ, тож призупинення  

виплати чергових траншів кредиту, зупинка виконання обов’язків перед МВФ 

можуть погіршити інфляційні очікування. 

Таким чином, інфляція в Україні протягом економічного шоку від 

пандемії та карантинних обмежень залишається помірною, а політика НБУ 

змінилась із стимулюючої у 2020 році (разом із зростанням державних 

видатків) на стримуючу у 2021 році. Проте така політика може бути 

нівельована ризиками нових національних локдаунів без відповідної державної 

підтримки, політичними та торговельними конфліктами, девальвацією 

національної валюти. Сьогодні основними факторами інфляційних процесів в 

Україні є не монетарні (зростання грошової маси в обігу), а пов’язані із 

зростанням загального попиту, витратами виробництва та залежністю від 

світових цін на ресурси та енергоносії. 
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Сьогодні в Україні сформувався вакуум у питанні стратегічного 

планування реформ у системі державних фінансів. Проте, лише за умов 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/economy/index/devaluation/
https://bank.gov.ua/


61  

наявності чіткого та системного плану дій провести глибокі та ефективні 

реформи в даній сфері за тих складних умов, у яких сьогодні перебуває 

Україна, практично неможливо [1]. У зв’язку із цим Національний банк 

України разом з іншими регуляторами затвердили Стратегію розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року (далі – Стратегія) [2]. 

Головним завданням зазначеної Стратегії є забезпечення подальшого 

реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до 

провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними 

зобов’язаннями. В ній виокремлено п’ять головних напрямів розвитку 

фінансового сектору, а саме:  

 зміцнення фінансової стабільності; 

 сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; 

 розвиток фінансових ринків; 

 розширення фінансової інклюзії; 

 впровадження інновацій у фінансовому секторі [2]. 

Стратегію розроблено з урахуванням основних пріоритетів розвитку 

фінансового сектору на відповідний період з урахуванням тих змін, які 

відбуваються під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пріоритети розвитку фінансового сектору 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [2]. 

 

Реалізації зазначених пріоритетів сприяє застосування інновацій у 

фінансовому секторі зазначених на рис. 2, які дозволять спроститита 

прискорити перетворення.  
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посилення захисту прав кредиторів та інвесторів 

підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах 

підвищення ефективності контролю над внутрішніми процесами 

розвиток системи  гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних 
фінансових установ з ринку 

запровадження контролю над небанківськими фінансовими установами 

поліпшення регулювання та нагляду за банками та небанківськими 
фінансовими установами 

активізація кредитування малого та середнього бізнесу 

розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів 
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Рис. 2. Основні інновації у фінансовому секторі 

Таким чином, такі нові фінансові інновації насамперед повинні бути 

спрямовані на модернізацію самого формату транзакцій. Подальший розвиток 

сервісу рівноправних транзакцій дозволить банкам також миттєво переводити 

гроші між рахунками. Національний банк як лідер реформи фінансового 

сектору підтримує впровадження інновацій для України і активно працює у 

цьому напрямі, зосередивши свою активність у роботі над низкою проектів, 

здатних стимулювати розвиток інноваційних фінансових послуг в Україні.  

Безпосередньо мова йде йдеться про старт фундаментального оновлення 

системи законодавчого регулювання українського ринку платежів та переказу 

коштів, що включатиме імплементацію норм європейської директиви PSD2 у 

національному законодавстві, що посилить конкуренцію на фінансовому ринку 

та сприятиме розвитку технологій, роботу системи віддаленої ідентифікації 

BankID НБУ, що спрощує отримання банківських, фінансових та інших 

комерційних послуг, модернізацію Системи електронних платежів НБУ, що 

дасть можливість здійснювати платежі у форматі наближеному до 24/7 у 

національному масштабі та із застосуванням міжнародних стандартів IBAN та 

ISO 20022. 

Отже, Стратегія передбачає реалізацію реформ в усіх складових 

фінансового сектору: на банківському ринку, в секторі небанківських 

фінансових установ, на ринках капіталу. Надані пропозиції дозволять створити 

прозорий, конкурентний, стабільний та високотехнологічний фінансовий 

сектор. За таких умов економіка України зможе впевнено зростати та сприяти 

підвищенню добробуту українців через ефективне накопичення та пере 

розподілення фінансових ресурсів в економіці. 
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У сьогоднішніх умовах економічного розвитку споживче кредитування 

суттєво впливає не лише на забезпечення потреб населення, а й на загальний 

розвиток економіки країни в усіх напрямах господарської діяльності. Споживче 

кредитування є одним із основних видів банківської діяльності, який служить 

засобом задоволення різних споживчих потреб населення і сприяє 

вирівнюванню споживання серед груп населення з різним рівнем доходів. 

Значне зростання обсягів споживчого кредитування в Україні є важливим 

чинником для банківської системи й економіки в цілому.  

Кредитування населення є однією з перспективних у сфері наданих 

банком послуг, яка з кожним роком розвивається. Споживчий кредит виконує 

важливу роль у задоволенні споживчих потреб населення, забезпеченні 

соціально-економічного розвитку країни у теперішньому стані економічної та 

соціальної нестабільності, підвищенні життєвого рівня та забезпеченні 

соціального захисту та розвитку економіки. 

Зростання рівня потреб населення у вітчизняних умовах господарювання 

призводить до необхідності пошуку фінансово-кредитних інструментів, здатних 

забезпечити достатній притік фінансових ресурсів з додаткових джерел, 

відмінних від основних офіційних видів доходів населення. 

Необхідність існування споживчого кредиту обумовлена витрачанням 

громадянами, що одержують низькі доходи, більшої частини своїх доходів на 

харчування та інші невідкладні статті споживання, оскільки питома вага витрат 

на харчування більша у тих, у кого доходи найменші, а менша – у забезпечених 

[1, с. 368; 2]. 

Дослідженням проблем споживчого кредитування займалися зарубіжні та 

вітчизняні науковці. Зокрема, проблемам споживчого кредитування присвячені 

https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy
https://afi.org.ua/articles/strategiya-rozvitku
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наукові праці О. І. Барановського, О. В. Васюренко, Г. М. Гамидова, В. 

 В. Корнєєва, А. В. Соколової, а також інших науковців. 

Метою роботи є дослідження проблем та особливостей сучасного стану 

розвитку ринку споживчого кредитування в Україні, пошуку шляхів 

удосконалення його функціонування за участі банків. 

Споживчі потреби населення виступають основним каталізатором науково-

технічного прогресу. Варто розкрити класифікацію споживчих потреб за 

критерієм нагальності їх задоволення. В цілому, потреби можна розділити на 

об’єктивні та суб’єктивні. Враховуючи різноманітність споживчих потреб 

населення, їх можна об’єднати у групи, використовуючи ті чи інші 

класифікаційні ознаки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація споживчих потреб населення 

Види споживчих 

потреб 

населення 

Економічна характеристика 

Об’єктивні 

Потреби, незадоволення яких призводить до фізичної шкоди здоров’ю 

або моральної деградації особистості (потреба у воді та їжі, потреба в 

одязі, житлі, у медичній допомозі, потреба у спілкуванні та навчанні, 

духовні та деякі культурні потреби) 

Суб’єктивні 
Потреби, незадоволення яких не призводить до негативних фізичних 

наслідків, але може стати причиною психологічного дискомфорту  

Суб’єктивно-

обумовлені 

Породжені бажанням людини полегшити побут, а також прагненням 

посісти своє місце серед інших 

Суб’єктивно-

необумовлені 

Потреби, що є наслідком людських слабкостей. Цей вид потреб може 

проявлятися як в надмірному задоволенні об’єктивних бажань, так і у 

виникненні нових, часто антисоціальних прагнень  

Джерело: [3]. 

 

В Україні поняття «споживчий кредит» усвідомлюється як синонім 

поняття «кредит на споживчі цілі», тобто виключно за своїм цільовим 

призначенням. Національний банк України визначає споживчий кредит, як 

кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою 

установою) фізичним особам на придбання споживчих товарів або послуг у 

тимчасове користування, під процент, на умовах строковості та платності [4]. 

Сьогодні споживчий кредит вигідний як банку, так і позичальнику тому, 

що більшість населення не може собі дозволити купувати товари тривалого 

користування за рахунок поточних доходів.  

Для характеристики сучасного стану розвитку ринку споживчого 

кредитування доцільним вважаємо дослідити обсяги та динаміку банківського 

споживчого кредитування  в Україні. Оскільки кредитування посідає чільне 

місце у операціях банків, варто розглянути динаміку та структуру кредитів, 

наданих ними фізичним особам, яка наведена на рис. 1. 

Так, у період з 01.01.2018 по 01.01.2019 кредитний портфель банків 

України збільшувався, незважаючи на зменшення кількості банків в Україні. Це 

означає, що на фінансовому ринку залишаються перевірені банки, які мають 
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стабільну та стійку позицію і працюють відповідно до законодавства. Але в 

кінці 2020 року спостерігається спад наданих банками кредитів на 155196 млн 

грн порівняно з кінцем 2018 року.  

Варто відмітити, що кредити надані фізичним особам у складі загальних 

активів банку займають досить малу частку. Протягом 2020 року кількість 

виданих банками кредитів фізичним особам зменшилася на 7181 млн грн 

порівняно із кінцем 2019 року. Водночас, з 01.01.2018 по 01.01.2020 кількість 

кредитів, виданих фізичним особам мала тенденцію до зростання, що свідчить 

про більшу довіру зі сторони банків до своїх позичальників, та зростання 

попиту на кредитування з боку фізичних осіб. 

 

Рис. 1. Кредити, надані фізичним особам та активи банків України  

впродовж 2018–2021 рр.  
Джерело: складено автором з використанням [5]. 

 

Проаналізувавши сучасний стан розвитку ринку споживчого 

кредитування в Україні, можна виділити такі основні шляхи вирішення 

проблем у напрямку до подальшої розбудови цієї сфери діяльності банків: 

удосконалення методів оцінки рівня кредитоспроможності потенційного 

позичальника – фізичної особи; розбудова асортиментної лінійки кредитних 

послуг, найбільш привабливих для сучасного потенційного клієнта; посилення 

власної конкурентної позиції на кредитному ринку на підставі урахування 

інноваційного досвіду інших фінансових посередників; ефективне застосування 

сучасних технологічних підходів до формування пропозиції кредитних послуг, 

націлених на задоволення споживчих потреб населення.  
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Кредитні операції банків формують основу їх активної діяльності, 

оскільки успішне здійснення цих операцій сприяє підвищенню рівня основних 

доходів, тим самим, нарощуючи показники їх надійності і фінансової  стійкості. 

Кредитна діяльність банку формує ряд критеріїв, які відокремлюють його 

від інших суб’єктів фінансового посередництва. Так як діяльність банку 

спрямована на отримання максимально можливого прибутку, важливо 

приділяти достатньо уваги оптимізації рівня ризиків діяльності банку. З метою 

уникнення ризику банкрутства, досягнення і довгострокового забезпечення 

стабільного конкурентного стану на ринку банківських послуг, банкам 

необхідно апробовувати і активно впроваджувати сучасні інноваційні методи та 

інструменти управління найбільш критичними видами ризиків, в основі яких 

визначаємо кредитний ризик банку.  

Питаннями визначення сутності та особливостей управління кредитними 

ризиками банку займалися такі вітчизняні науковці, як: О. Вовчак, 

В. Вітлінський, В. Галасюк, А. Єпіфанов, В. Міщенко, Л. Примостка, та інші. 

Загалом, під ризиком банківської діяльності розуміють ймовірність того, 

що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал 

або надходження банку [1]. З наукової точки зору, система управління 

ризиками в банку повинна базуватися на науково обґрунтованій, предметно 

адаптованій до банківської діяльності методології, передових технологіях та 

світовому досвіді управління ризиками. В умовах глобалізації та інтеграції 

банківського бізнесу посилення конкурентної боротьби та збільшення загроз 

кредитної безпеки постають завдання підвищення власної фінансової стійкості, 

http://siee.zp.ua/index.php%20/ua/ct-menu-item-7/ct-menu-item-9%200,6
http://siee.zp.ua/index.php%20/ua/ct-menu-item-7/ct-menu-item-9%200,6
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https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#4
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оптимізація співвідношення конкуруючих характеристик – ризику і дохідності 

[2].  

Окремі автори визначають поняття управління кредитним ризиком як 

діяльність, що включає прогнозування та планування рівня кредитних ризиків 

щодо обсягів та видів кредитних операцій, мотивування ефективного 

організування моніторингу, що здійснюється працівниками відділу кредитних 

ризиків в процесі кредитної діяльності фінансової установи, здійснення аналізу 

та оцінки факторів виникнення та їх впливу на показники діяльності банку, 

контроль і в разі необхідності здійснення їх регулювання з метою забезпечення 

досягнення стратегічних цілей і поточних завдань діяльності банку [3].  

Вітчизняні та зарубіжні науковці наголошують, що кредитна діяльність 

банків є одним із основних джерел їх доходів і збитків, а кредитний ризик – 

формує головну проблему для банків [2]. Таке категоричне висловлювання 

вважаємо дещо дискусійним, адже, саме оптимальний рівень кредитного 

ризику, ідентифікований та свідомо прийнятий банком при формуванні 

портфеля активних операцій, формує головну передумову для забезпечення 

достатнього рівня прибутковості його діяльності. 

Законодавством визначено, що: оскільки ринкові умови і структури 

банків є різними, не існує єдиної системи управління ризиками, прийнятної для 

всіх банків. Кожна установа має розробити свою власну програму та системи 

управління ризиками, відповідно до своїх потреб і обставин [1].  

Система управління банківським кредитним ризиком являє собою 

сукупність багатьох елементів, що будуються відповідно до проведеної 

конкретним банком кредитною політикою. У табл. 1 представлені етапи 

управління кредитними ризиками банку. 

Таблиця 1 

Етапи управління кредитними ризиками банку 

Етапи Характеристика 

Визначення ризиків 
Визначення причин настання ризику, ймовірності збитків 

банку, обставин виникнення, а також факторів 

Кількісний вимір можливих 

збитків 

Передбачає використання таких методів: комбінований, 

статистичний, метод експертних оцінок, аналітичний та ін. 

Використання різноманітних 

методів, пов’язаних з 

регулюванням ризику 

Тут найважливішими методами з управління кредитними 

ризиками є: нагорода за ризик, розмежування 

позичальників, позначення кредитних вкладень, 

лімітування ризиків, їх поділ і хеджування 

Контроль ризику 

Передбачає спостереження за можливим настанням 

негативних ситуацій, внаслідок чого можна запобігти 

настанню ризику, а також знизити ймовірність настання 

збитків 

Джерело: [4]. 

 

На основі аналізу етапів управління кредитним ризиком банку, можна 

виділити такі способи впливу на його рівень (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Способи управління кредитним ризиком банку 

Спосіб Характеристика 

Ухилення (запобігання) 

кредитного ризику 

З метою уникнення кредитного ризику в період ознайомлення з 

потенційним позичальником і перевірці його документації 

працівниками банку, можлива відмова в наданні кредиту 

Заощадження 

кредитного ризику 

Мається на увазі відшкодування втрат від реалізації кредиту 

позичальником 

Мінімізація ступеня 

кредитного ризику 

Полягає в проведенні аналітичних процедур і деяких операцій по 

організації, які мають напрямок на визначення ризику і його 

диверсифікацію 

Передача ризику третім 

особам 

Має відображення в компенсації матеріальних втрат кредитора 

за рахунок третіх осіб, які можуть більш ефективно управляти 

кредитним ризиком 

Джерело: складено автором 

Система управління кредитним ризиком банку базується на забезпеченні 

надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та 

моніторингу кредитного ризику як на індивідуальній, так і на портфельній 

основі (табл. 3). 

Таблиця 3 

Характеристики системи управління кредитним ризиком банку 

Інструменти 

управління 

кредитним ризиком 

Напрями використання 

Формування чітких 

критеріїв кредитування 

Встановлена чітка стратегія управління ризиками банку 

Встановлення 

нормативів та лімітів 

Встановлено ліміти на суму ризику, який банк готовий взяти на 

себе стосовно окремих контрагентів, пов’язаних з ними осіб та 

груп пов’язаних осіб, які сумісно та суттєво поєднують різні 

види ризиків у банківській та комерційній діяльності  

Оцінка кредитного 

ризику 

Здійснюється аналіз платоспроможності та 

кредитоспроможності кожного потенційного позичальника на 

основі методу фінансових коефіцієнтів ( на індивідуальній і на 

портфельній основі шляхом аналізу кількісних та якісних 

показників) 

Контроль кредитного 

ризику 

Встановлені обмеження за допомогою політик, положень, 

стандартів та процедур, які визначають обов’язки і 

повноваження працівників 

Моніторинг кредитного 

ризику 

Здійснюється моніторинг кредитного ризику для забезпечення 

своєчасного відстеження його рівня та винятків із тих чи інших 

правил  

Джерело: складено автором 

 

Отже, спектр інструментів щодо управління та регулювання кредитним 

ризиком банку є досить різноманітним. Організація якісного управління і 

контролю за кредитним ризиком банку є неодмінною умовою подальшого 
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розвитку його ефективної діяльності [5]. Система управління кредитним 

ризиком, перш за все, передбачає їх оцінку, результати якої дозволяють надалі 

обрати найбільш оптимальний спосіб його зниження. 

Отже, система управління кредитним ризиком банку, на наш погляд, 

повинна бути зорієнтована на вирішення наступних завдань: забезпечення 

оптимального співвідношення між рівнем дохідності банківських операцій та 

рівнем їх ризикованості; підтримка ліквідності банківських надходжень на 

достатньому рівні за умови оптимізації обсягу прибутку; забезпечення 

встановлених норм достатності капіталу. 

 

Список використаних джерел: 

1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: 

Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04. 

2. Коваленко В. В. Обґрунтування підходів і показників оцінки кредитного 

ризику. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. 

наук. праць. Суми: Мрія–1 ЛТД; УАБС, 2017. С. 65–72. 

3. Петрушко Я. Р. Управління кредитним ризиком як запорука безпеки 

кредитної діяльності банку. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/154.pdf. 

4. Петрук О. М. Банківська справа: навч. посіб. Київ : Кондор, 2010. 461 с. 

5. Запорожець С. В., Бартош О. М. Роль контролінгу в управлінні банком. 

Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74. 

 

 

УДК 338 

 

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ БАНКУ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Анастасія Здор, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Третяк Н.М., к.е.н., доцент 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

 

Постановка проблеми. Важливою умовою для ефективної діяльності та 

функціонування банківської системи будь-якої країни в цілому є наявність 

достатніх джерел ресурсів банків. Банківська система акумулює тимчасово 

вільні ресурси фізичних та юридичних осіб та скеровує їх на потреби суб’єктів 

господарської діяльності, формування відповідних резервів та підтримки 

власної ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості. 

Метою дослідження є визначення сутності дефініції «банківські 

ресурси», проблем формування та управління ресурсною базою комерційних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
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банків України та обґрунтування перспективних напрямів збільшення ресурсної 

бази банківських установ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із головних завдань, 

що виникають перед банківськими установами, є залучення та підтримка на 

достатньому рівні банківських ресурсів, так як від цього залежить їх 

можливість ефективно виконувати банківські операції та надавати банківські 

послуги, а також стабільність та ефективність банківської системи загалом. 

Станом на 1 січня 2021 року сукупний обсяг активів банківської системи 

України становив 1822814 млн грн, а на 1 березня 2021 року ― 1826709 млн 

грн, тобто за 2 місяці обсяг активів зріс на 0,21 %. Кредитна активність банків 

впродовж 2015-2020 рр. знижувалась. Протягом даного періоду обсяг 

кредитного портфеля скоротився на 46 104 млн грн або на 4,57 % та станом на 

1 січня 2021 року склав 963664 млн грн (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Активи банків України  за 2015-2021 рр. (млн грн) 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [5]. 

Упродовж періоду з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року спостерігається 

зростаюча тенденція, таким чином на 01.03.2021 року загальна сума наданих 

кредитів становила 967095 млн грн, тобто з початку року зросла на 0,36 %. 

За останні роки в структурі ресурсів банків відбулись наступні зміни. З 

2015 по 2021 рр. спостерігаються тенденції до зростання зобов’язань, вкладень 

фізичних та юридичних осіб в банки. Протягом 2015-2020 рр. обсяг зобов’язань 

банків зросли на 568429 млн грн. Упродовж даного періоду кошти суб’єктів 

господарювання зросли на 327923 млн грн або на 102,94 %. Проте,станом на 

01.03.2021 спостерігається їх зменшення на 17041 млн грн.  

За  аналізований період, також спостерігається поступове зростання 

вкладів фізичних осіб: так на 01.01.2016 їх сума становила 402137 млн грн, а на 

01.01.2021 – 682029 млн грн, тобто відбулось збільшення на 279892 млн грн, 

або на 69,6 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Зобов’язання банків України 2015-2021 рр. (млн грн) 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [5] 

 

Отже, вклади як юридичних, так і фізичних осіб в Україні є одним з 

основних джерел формування ресурсної бази банківських установ та мають 

позитивну тенденцію їх формування.  

За аналізовані 2015-2020 рр. капітал банків України збільшився на 106927 

млн грн або на 103,1 %, що значно покращило стан банківського сектору. 

Капітал банків за 2 місяці 2021 року збільшився на 3001 млн грн або на 1,42 %. 

Питома вага капіталу в пасивах банків на 01.01.2021 становила 11,56 % (рис. 3). 

У 2017 році статутний капітал досягнув найбільшого значення за останні 

роки та становив 495377 млн грн. Протягом 2015-2021 рр. він збільшився на 

257762 млн грн або на 116,02 %, що значно підвищило капіталізацію 

банківського сектору України.  

 
 

Рис. 3. Власний капітал банків України 2015-2021 рр. (млн грн) 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [5]. 

 

Таким чином, обов’язковою умовою для економічного зростання та 

стабільного розвитку банківської системи України та економіки в цілому є 

нарощення необхідної маси ресурсів та капіталу.  
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Висновки. Варто виділити такі основні економічні та організаційні 

перспективи зростання ресурсної бази українських банків: стимулювання 

розвитку банківського кредитування, як короткострокового так і 

довгострокового; нарощення капіталу; удосконалення системи банківського 

моніторингу; впровадження заходів, які мінімізуватимуть вплив ризиків на 

процес кредитування та поліпшить якість кредитного портфелю; стимулювання 

розвитку низки сучасних додаткових банківських послуг клієнтам з 

використанням WEB-банкінгу та Mobile-банкінгу та підвищення якості 

обслуговування своїх клієнтів [6]. 
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Розвиток системи іпотечного кредитування є невід’ємною складовою 

розбудови та трансформацій економіки країни. Іпотечне кредитування сприяє 

приросту внутрішнього валового продукту, розвитку будівельної галузі, 

зростанню обсягів робочих місць, розвитку малого і середнього бізнесу. Фонд 

нерухомості кожного року розвивається в промисловому і житловому 

призначенні, оскільки операції з нерухомістю є актуальним засобом 

прибутковості. Проте обсяги іпотечного кредитування в Україні останніми 

http://www.bank.gov.ua/
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роками є недостатніми для нарощення інвестиційного потенціалу економіки 

країни.  

На підставі проведеного аналізу літературних джерел, можемо визначити, 

що іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов’язана з виникненням 

економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу 

руху позикових коштів, які надаються на довгостроковій основі під 

забезпечення нерухомим майном [1]. 

Іпотечне кредитування є ефективним видом кредитування, тому що 

заставне майно є надійним забезпеченням кредиту і охоплює надання 

довгострокових банківських кредитів на придбання, будівництво житлової 

нерухомості, а також на проведення ремонтних робіт чи на розвиток власного 

малого бізнесу, де заставою за таким кредитом є нерухоме майно. 

За результатами опитування, проведеного Національним банком України, 

було визначено, що в жовтні 2020 року було видано 662 кредити на загальну 

суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 

року, (період, із якого проводиться відповідне опитування Національного 

банку). Порівняно з жовтнем 2019 року обсяг видачі нових іпотечних кредитів 

збільшився на 82 %, а порівняно з вереснем 2020 року – на 6 %. 

Також у 2020 році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 

2019 році він становив близько 516 тис. грн, то у 2020 році – 663 тис. грн. 

Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 

році становив 682 тис. грн, вторинної – 660 тис. грн. 

Також результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує 

суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених 

іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році 

становила близько 85 % за обсягом від усіх нових видач [2]. 

Фінансова стабільність, а також вірогідність кризових ситуацій в 

розвитку іпотечного кредитування повинно формувати в собі інфраструктуру 

іпотечного ринку в країні, держава контролює системний баланс цінних паперів 

сукупною ціною і закладних, які іпотечні банки надають емітентам для 

забезпечення їхніх емісій. 

Сучасна модель українського ринку іпотеки характеризується такими 

факторами:  

 переважно депозитна модель фінансування;  

 домінування універсальних банків;  

 відсутність спеціалізованих інститутів іпотечного ринку,  

 гарантійних фондів іпотечного страхування ринкового фінансування, 

певної інфраструктури [3]. 

Актуальні проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні умовно 

можна поділити на такі складові: політико-правові, соціально-економічні, 

науково-технічні, економіко-географічні. 

Політико-правовими проблемами можуть виступати: недосконалість 

законодавчої бази; відсутність єдиних системо утворюючих принципів, 

стандартизації та уніфікації процедур іпотечного кредитування; недостатня 

участь держави у стимулюванні іпотечного кредиту; недостатній захист прав 
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кредитора; невирішені питання щодо процедури виселення мешканців із 

житлового приміщення, що підлягає стягненню за іпотечним договором; 

відсутній єдиний реєстр прав на нерухоме майно; непрозорість взаємовідносин 

учасників ринку; незначна роль державної іпотечної установи на ринку 

іпотечних кредитів. 

До соціально-економічних проблем відносять: загальну нестабільність 

економіки; інфляційні ризики; низький рівень доходів у більшості населення 

порівняно з вартістю нерухомості; висока ставка за іпотечними кредитами; 

високий рівень валютизації іпотечного ринку.  

У свою чергу до науково-технічнічних проблем входять: нерозвиненість 

механізмів залучення коштів населення; нерозвинута система рефінансування 

банківських іпотечних кредитів; низький відсоток іпотечних кредитів в 

кредитному портфелі банку. 

Економіко-географічною проблемою виступає недостатньо розвинена 

інфраструктура ринку житла і житлового будівництва [3].  

Важливими заходами вирішення вказаних проблем та забезпечення  

розвитку іпотечного кредитування в Україні є:  

 забезпечення державної підтримки іпотечного кредитування. Державна 

гарантія іпотечних зобов’язань фізичних осіб Державною іпотечною 

установою, фінансові компенсації іпотечними банками частини плати за 

користування кредитом за пільговою процентною ставкою та при наданні 

для окремих споживачів субсидій для сплати першого внеску або частини 

іпотечного кредиту для придбання житла ― може стати надійним засобом 

залучення як заощаджень населення, так і потенційних інвесторів для 

кредитування житлового будівництва.  

 сприяння розвитку фондового ринку, який буде, у свою чергу, 

акумулювати довгі гроші страхових компаній, пенсійних, інвестиційних 

фондів тощо, як довгострокові ресурси для банківської системи; 

 розробка короткострокових програм кредитування при нижчих кредитних 

ставках, що дасть змогу знизити ризик неповернення грошей;  

 удосконалення  законодавчої бази, яка б відповідала сучасним 

міжнародним стандартам і враховувала позитивний досвід запровадження 

відповідного законодавства в інших країнах; 

 створення механізмів залучення коштів пенсійних фондів до інвестиційних 

ресурсів будівництва, 

 першочергове рефінансування банків, що надають населенню іпотечні 

кредити, оскільки при оптимальній організації управління їх активами є 

можливість диверсифікувати ризики [4]. 

Отже, проблематика розвитку банківського іпотечного кредитування є 

актуальною в сучасних умовах. Іпотечний кредит є надійним засобом залучення 

внутрішніх інвестицій, вкладення коштів у нерухомість. Іпотечне кредитування 

житлового будівництва представляє безумовний інтерес для потенційних 

інвесторів. Проте, наразі обсяг банківських іпотечних кредитів не досягає 

великих значень порівняно з іншими видами кредитування. Вирішення 
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актуальних проблем іпотечного кредитування сприятиме поліпшення 

соціально-економічних умов населення та трансформацію економіки країни.  
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У сучасних умовах, формування та збереження ліквідності банку є однією 

з найважливіших проблем банківської системи України. Підвищена увага 

банків до управління ліквідністю обумовлюється активізацією конкуренції між 

банківськими установами, зростанням дефіциту банківських ресурсів та 

напруженістю економічного середовища в період викликів, що спричинені 

коронакризою. Під час здійснення своєї діяльності банк використовує показник 

ліквідності не лише як індикатор фінансового стану, а і як інструмент 

підтримання оптимального співвідношення між величиною забезпечення 

зобов’язань та максимально можливо отриманим прибутком. Тому визначення 

раціонального значення цієї пропорції надасть банківській установі певну 

перевагу перед конкурентами на ринку банківських послуг. Тож ефективне та 

доцільне управління ліквідністю є гарантією успішності та прибутковості 

діяльності банку як на даний момент, так і в майбутньому. 

Питанням управління ліквідністю банківських установ зумовлена значна 

кількість наукових праць. Вагомий внесок у його дослідження зробили такі 
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відомі науковці, як М. В. Марущак, Л. О. Примостка, Г. Т. Карчева, 

О. О. Оконська, Д. М. Олійник, В. І. Міщенко, В. С. Стельмах. Проте дане 

питання досліджено не в повній мірі та потребує подальшого вивчення. 

Метою даного дослідження є узагальнення підходів та розвиток засад 

управління ліквідністю банку в сучасних умовах господарювання. 

Банківською теорією передбачено що поняття «ліквідність» вміщує в себе 

дві якісні характеристики – це «потік» та «запас». При цьому ліквідність, як 

потік, розглядається з динамічної точки зору, що припускає оцінку здатності 

банківської установи впродовж певного проміжку часу змінювати 

невідповідний рівень ліквідності або запобігати зниженню досягнутого. 

Банківська ліквідність як «запас» – це процес визначення рівня можливостей 

банку виконувати свої зобов’язання перед клієнтами в конкретний момент часу 

в повному обсязі, шляхом структурних змін активів на користь їх 

високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних 

резервів [1, 87]. 

На ліквідність банку впливає дуже багато факторів, їх поділяють на 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників належать політична 

нестабільність, недостатня розвиненість законодавчої бази, високий рівень 

інфляції, несприятливий інвестиційний клімат та неефективна грошово-

кредитна політика. 

Внутрішні чинники впливу на рівень ліквідності можуть бути 

організаційно-технологічними та економічними. Організаційно-технологічні 

фактори – це якість банківського менеджменту, організаційна структура банку, 

кадрова політика, стан внутрішнього контролю, асортимент банківських 

послуг, технічна оснащеність, рівень впровадження інновацій та методи 

конкурентної боротьби.  

До складу економічних факторів відносять – обсяг та структуру активів, 

капіталу, зобов’язань банку; достатність капіталу; взаємозв’язок активних та 

пасивних операцій; рентабельність, ліквідність, платоспроможність. 

Банківські установи мають підтримувати показники ліквідності не нижче 

від певного рівня, що визначається з урахуванням розвитку банківської системи 

та економічної ситуації в країні. Задля запобігання надмірному підвищенню 

ризику ліквідності, банківська установа має притримуватись у своїй діяльності 

певних принципів (рис. 1). 
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Рис. 1 Система принципів управління 

ліквідністю банківських установ [2, 59] 

 

Розробка стратегії управління ліквідністю банку є важливим етапом задля 

його перспективного функціонування. Стратегія управління ліквідністю ― це 

процес реалізації певного спектру заходів, а також заздалегідь підготовлених 

варіантів рішень на випадок значних зовнішніх чи внутрішніх змін, котрі б у 

кінцевому підсумку забезпечували належний рівень ліквідності. 

Існує три основні стратегії управління ліквідністю банківських установ: 

- стратегія трансформації активів, тобто здійснення управління 

ліквідністю через активи; 

- стратегія запозичення ліквідних засобів, тобто управління ліквідністю 

через пасиви; 

- стратегія збалансованого управління ліквідністю через активи і пасиви в 

цілому. 

Перша стратегія управління через активи вважається традиційною та 

найпростішою. Стратегія трансформації активів серед всіх інших є найменш 

ризиковою, але найбільш затратною. Вона застосовується переважно 

невеликими банками. Стратегія запозичення ліквідних засобів вважається 

найбільш ризикованою стратегією, вона реалізується шляхом запозичення 

ресурсів на ринку [3, 30]. 

Оскільки застосування другої стратегії можливе лише за функціонування 

високорозвиненого ринку фінансових послуг, а Україні фінансовий ринок не 

відповідає даній умові, тому українські банківські установи не обирають цю 

стратегію як пріоритетну, через досить високий ризик втрати ліквідності. 

В умовах сьогодення значна чисельність банків переходить на 

збалансоване регулювання ліквідності. Згідно якого для управління ліквідністю 

частина попиту на ліквідні ресурси задовольняється за рахунок нагромадження 

високоліквідних активів, а решта відповідно за допомогою здійснення операцій 

- пріоритетність 
ліквідності, у 

тому числі й при 
виборі напрямків 

розміщення 
коштів; 

- постійність аналізу 
потреб банку в 

ліквідних засобах з 
метою уникнути як 
їх надлишку, так і 

дефіциту; 

- планування та 
прогнозування дій банку в 

разі виникнення 
незбалансованої 

ліквідності та кризових 
ситуацій;  

- взаємозв'язок ризику 
ліквідності з іншими сферами 

діяльності, такими як 
залучення та розміщення 

коштів, а також управління 
ризиком відсоткових ставок.  



78  

із запозичення коштів. Головною перевагою цієї стратегії є гнучкість, яка 

дозволяє менеджменту вибирати найбільш вигідніше поєднання різних джерел 

поповнення ліквідних коштів залежно від економічних умов та змін в ринкових 

цінах. Основною умовою реалізації цієї стратегії також є наявність розвиненого 

грошового ринку, який швидко забезпечить банк запозиченими коштами в разі 

виникнення потреби в них. 

Економічна доцільність застосування вищенаведених стратегій 

визначається складовими характеристиками банківського портфеля, станом 

фінансових ринків та особливостями зовнішнього середовища. 

Отже, можна зробити висновок, що лише ті банківські установи, які 

вчасно зуміють виявити загрози, зможуть в подальшому забезпечити собі 

ефективне функціонування та найвищий рівень ліквідності. Управління 

ліквідністю банку потрібно оцінювати та розглядати, як складний, 

багатоетапний і динамічний процес, який складається з сукупності способів та 

методів діагностики та планування ліквідності. До того ж, вибір оптимальної 

стратегії є одним з головних етапів в системі управління ліквідністю банку. 

Кожна банківська установа має самостійно визначати, яку саме стратегію 

управління ліквідністю слід обрати, так як кожна з розглянутих у дослідженні 

стратегій має свої переваги й недоліки. 
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Ефективне функціонування банківської системи безпосередньо 

взаємопов’язане із фінансовою стійкістю окремого банку, його динамічним 

розвитком та здатністю чинити опір негативному впливу певних факторів. 

Фінансова стійкість банку є гарантією своєчасних розрахунків між суб’єктами 
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господарювання та чинником, за допомогою якого, забезпечується довіра до 

банківської системи. Окрім того, фінансова стійкість і стабільний розвиток – це 

стратегічні завдання банку, від чого залежатиме динаміка ринкових 

перетворень та підвищення соціальних стандартів. Високий рівень фінансової 

стійкості банків супроводжується достатнім нарощуванням фінансового 

потенціалу та раціональним управлінням ресурсами банку. Нестабільність 

економічної та політичної ситуації, недосконалість законодавства зумовлює 

актуальність питання щодо забезпечення стабільного розвитку та фінансової 

стійкості банківського сектору України. 

Механізм управління фінансовою стійкістю банку зумовило наявність 

значної кількості праць із даної проблематики. Вагомий внесок у її дослідження 

зробили такі відомі науковці Г. С. Панова, Л. П. Бєлих, В. В. Іванова, 

С. А. Святко, Р. І. Міллер, О. І. Барановський, Р. І. Шиллер, І. М. Парасій-

Вергуненко. Проте, дане питання досліджено не в повній мірі та потребує 

подальшого вивчення. 

Механізм управління фінансовою стійкістю банку являє собою систему 

організаційних процедур, які відбуваються за допомогою встановлених засобів 

і методів, які формують план реалізації управлінських заходів, що впливають на 

досягнення та підвищення рівня фінансової стійкості та створення умов для 

подальшого розвитку банку. 

Механізм управління фінансовою стійкістю банку розглядається з позиції 

двох рівнів:  

 макрорівень, ним передбачено здійснення управління фінансовою 

стійкістю шляхом впливу Національного банку України; 

 мікрорівень, тобто через саморегулювання власної фінансової стійкості 

безпосередньо банком [1]. 

Таким чином, успішна діяльність банку значною мірою залежить від її 

бізнес-моделі та результативного корпоративного управління банком, яке 

адекватно використовує внутрішні механізми фінансової стабілізації. 

Головною метою застосування механізму управління фінансовою 

стійкістю банку є необхідність досягнення такого стану його фінансових 

ресурсів, який надасть можливість для забезпечення розвитку інноваційних 

технологій, підвищення конкурентоспроможності на основі зростання прибутку 

і капіталу за збереження платоспроможності, ліквідності та 

кредитоспроможності в умовах ризику, зумовленого впливом дестабілізуючих 

зовнішніх та внутрішніх чинників.  

Механізм управління фінансовою стійкістю банків умовно можна 

поділити на три блоки, які взаємодіють між собою:  

а) суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю банків, тобто це 

вповноважені особи чи групи осіб, органи банківського регулювання, які 

можуть приймати управлінські рішення та вживати відповідні заходи щодо 

регулювання та контролю за всіма етапами процесу управління фінансовою 

стійкістю банків; 

б) об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю банків, ним є 

фінансова стійкість банку, що визначається через ряд ознак: рівень 
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капіталізації; якість активів; якість зобов’язань; рівень платоспроможності та 

ліквідності; рівень прибутковості; якість управління капіталом, активами й 

зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю; рівень 

чутливості банку до ризиків і якість управління ними; 

в) процес управління фінансовою стійкістю банків, що охоплює 

елементи: методи управління, функції управління та інструменти управління 

[2]. 

У сучасній практиці банківської діяльності в Україні найчастіше 

використовуються три основні методи визначення фінансової стійкості та 

оцінки фінансового стану банків, а саме: коефіцієнтний аналіз, інтегральний 

аналіз, рейтинговий аналіз. Кожний з цих методів має свої умови застосування, 

переваги та обмеження щодо достовірності оцінювання стану та перспектив 

роботи банківської установи. 

Також, важливу роль в процесі управління фінансовою стійкістю банків 

відіграє організаційна структура банківської установи, тобто рівень взаємодії як 

між структурними елементами, так і з клієнтами чи акціонерами банку. 

Зокрема, від того наскільки забезпеченою є єдність інтересів, цілеспрямованість 

дій управлінців, буде залежати ефективність процесу управління фінансовою 

стійкістю.  

Механізм управління фінансовою стабільністю постійно перебуває в 

динамічному стані. Тому, необхідно завжди брати до уваги економічні умови, в 

яких функціонує банк, і, виходячи зі змін економічного середовища, вносити 

зміни в механізм управління фінансовою стійкістю і впроваджувати заходи 

адаптації [3]. 

Однією з головних умов ефективного функціонування механізму 

управління фінансовою стійкістю банків є використання комплексу певних 

правил: 

 цілісність алгоритму дій та способів досягнення мети; 

 комплексність поетапного механізму управління фінансовою стійкістю 

банку; 

 єдність тактики і стратегії в процесі управління фінансовою стійкістю з 

метою забезпечення його безперервності;  

 взаємодія  елементів механізму управління фінансовою стійкістю банків, 

що базується на функціонуванні одного елемента, який  визначає 

специфіку дій іншого, а взаємовплив і доцільність всієї сукупності 

елементів визначає ефективність процесу управління фінансовою 

стійкістю;  

 гнучкість механізму управління фінансовою стійкістю банку дозволяє 

адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 

Тому ефективне функціонування механізму управління фінансовою 

стійкістю банку можливе лише за рахунок наявності системи забезпечення 

прийняття управлінських рішень, до складу якої входить блок ресурсного 

забезпечення, що включає в себе засоби організаційного, фінансового, 

інформаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та блок 
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методичного забезпечення. До того ж, під час управління фінансовою стійкістю 

банку, слід зважати на високі темпи розвитку цифрових технологій, що 

спонукають до необхідності впровадження рішучих динамічних змін щодо 

побудови нової бізнес – моделі сучасного банку.  

Цифровізація діяльності банків полягає в трансформації наукових 

досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у покращені 

банківських продуктів та послуг, в оновленні чи вдосконаленні банківського 

технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності та 

новому підході до реалізації продуктів і послуг, їх адаптації до актуальних 

вимог клієнтів [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що фінансова стійкість є невід’ємною 

якісною характеристикою діяльності банку щодо ефективного використання 

ним своїх ресурсів та відповідності його діяльності узагальнюючим 

нормативним показникам, які визначають спроможність банку адаптивно 

сприймати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.   

Розуміння складності та комплексності завдань з ефективного управління 

фінансовою стійкістю банку надає змогу довести необхідність застосування 

відповідного механізму, під яким запропоновано розуміти систему 

організаційно та процедурно оформлених засобів і методів, що визначають 

порядок реалізації управлінських заходів, спрямованих на досягнення та 

збереження оптимального рівня фінансової стійкості банку. 
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Пандемія коронавірусу 2020 року стала головною причиною появи 

глобальної кризи світової економіки, яку можна порівняти з періодом Великої 

депресії 1929-1933 років. COVID-19 спровокував структурний і системний 

колапс традиційної сучасної економічної парадигми. Поява кризи спричинила 

ряд негативних економічних наслідків, а саме: підвищення рівня безробіття 

через закриття кордонів та скорочення робочих місць, масове банкрутство 

суб’єктів малого бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, підвищення 

рівня інфляції, девальваційні очікування громадян, збереження низької 

активності банків у кредитуванні реального сектору економіки, стрімке 

поширення COVID-19 та неспроможність медичної системи зупинити пандемію 

в Україні. 
Метою роботи є дослідження особливостей розвитку антикризового 

менеджменту в умовах COVID-19 в Україні. 

Стрімке поширення COVID-19 в Україні мало вагомий вплив на 

фінансовий сектор України, разом з цим варто зазначити, що банки увійшли в 

період Коронакризи 2020 року без помітних дисбалансів, достатньо 

капіталізованими та високоліквідними. У період розгортання Коронакризи 2020 

року більшість банків швидко перейшла на дистанційне обслуговування, що 

дозволило не обмежувати доступність банківських сервісів незважаючи на 

тимчасове зменшення кількості відкритих відділень. 

На початку 2020 року достатність капіталу істотно перевищувала 

мінімальний рівень, надлишок якого банки тепер можуть використати для 

поглинання збитків від непрацюючих кредитів та для подальшого 

кредитування. Фінансові установи стали більш ефективними та прибутковими, 

тож, урешті, самі генерують капітал. Структура фондування також сприятлива 

– понад 90% зобов’язань залучено на внутрішньому ринку. Тобто залежність 

банків від ситуації на міжнародних ринках капіталу знизилась. Ліквідність 

фінансових установ висока як у гривні, так і в іноземних валютах.  

Аналіз карти ризиків банків України в червні-грудні 2020 р. (рис. 1) 

показав, що кредитний ризик реалізувався меншою мірою, завдяки гнучкій 

реструктуризації кредитів, державній підтримці бізнесу. Ризик ліквідності є 

незначним за рахунок суттєвого запасу ліквідності. Юридичний ризик 

посилився в результаті суперечливих рішень судів по АТ КБ «ПриватБанк», 

скасування погоджених з МВФ антикорупційних реформ. Валютний ризик 

залишається високим через значну частку валютних депозитів. Загалом банки 

стали більш стійкі до коливань курсу. Ризик прибутковості: комісійні доходи 
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банків відновилися, процентні – суттєво не знизились. Вища операційна 

ефективність банків може частково компенсувати ризики.  

 

Рис. 1. Карта ризиків банків України у червні-грудні 2020 р. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Антикризове управління є особливим типом управління, що визначається 

як набір відповідних методів, прийомів та управлінських дій, спрямованих на 

виявлення, попередження та подолання кризових явищ та ситуацій для того, 

щоб у подальшому забезпечити стабільну беззбиткову діяльність банківських 

установ.  

Метою антикризового управління є досягнення фінансової стійкості 

окремої банківської установи, яка реалізується крізь призму наступних завдань: 

запобігання кризовим явищам; виведення банку з кризової ситуації; 

відновлення роботи банку на докризовому рівні. Антикризовий менеджмент в 

банку передбачає чітку послідовність етапів: розробка, оцінювання, 

впровадження антикризових заходів та їх контроль. 

Основною метою реалізації антикризових заходів менеджментом 

банківської установи є забезпечення фінансової стійкості банку. Поняття 

«стійкість», на перший погляд, є синонімом термінів «стабільність», 

«надійність», але у їхньому змісті закладені принципові відмінності. Поняття 

«надійність» являє собою скоріше суб’єктивну оцінку банківської установи 

вкладниками та іншими кредиторами як такої, що заслуговує на довіру. Термін 

«стабільність» використовується для позначення динамічної характеристики 

фінансового стану банківської установи, збалансованості основних показників 

її діяльності. 

Фінансова стійкість банку – це якісна характеристика фінансового стану 

банку, який відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним 

співвідношенням фінансових ресурсів та активів за умов підтримання на 

достатньому рівні ліквідності та платоспроможності, зростання прибутку та 

мінімізації ризиків, і котрий здатен витримати непередбачені витрати і зберегти 
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стан ефективного функціонування. Фінансова стійкість банку забезпечується 

достатньою прибутковістю його діяльності з обмеженнями щодо ліквідності та 

помірним рівнем ризику здійснення операцій.   

Для визначення фінансової стійкості банків України у 2019-2020 рр. 

розраховано такі показники: коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового 

важеля, коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів та 

мультиплікатор капіталу (табл. 1).  

Проаналізувавши показники фінансової стійкості банків України за 2019 

−2020 рр. можна стверджувати, що власний капітал банків сформований у 

недостатньому обсязі, але за рахунок зростання ділової активності банки 

утримуються на плаву і врівноважують фінансову стійкість у банківському 

секторі. 

Таблиця 1 

Показники фінансової стійкості банків України у 2019-2020 рр.  

Показники 
Методика 

розрахунку 
2019  2020  

Абсолютний приріст 

у порівнянні  

з попереднім періодом 

Коефіцієнт надійності, % 
Власний капітал / 

Зобов’язання 
11,24 9,66 -1,59 

Коефіцієнт фінансового 

важеля, % 

Зобов’язання / 

Власний капітал 
8,89 10,36 1,46 

Коефіцієнт участі власного 

капіталу у формуванні 

активів, % 

Власний капітал / 

Активи 14,06 12,11 -1,94 

Коефіцієнт мультиплікатора 

капіталу, грн. 

Активи / Власний 

капітал 
7,11 8,25 1,14 

Джерело: складено автором за даними НБУ [2]. 

 

Варто зазначити, що українські банки увійшли в Коронакризу 2020 р. з 

суттєвим запасом міцності, демонстрували стійкість до впливу COVID-19: 

банки високоліквідні, прибуткові, належним чином виконували свої функції та 

підтримували економіку кредитними ресурсами. Уперше в історії під час кризи 

банки не стали фактором посилення економічної нестабільності, а навпаки – 

підтримували бізнес і сприяли відновленню економічного зростання.  

Для пом’якшення впливу Коронакризи 2020 р. на вітчизняну економіку та 

банківський сектор зокрема, має бути застосований комплексний підхід, адже 

проблеми банківського сектору взаємопов’язані з економічними та 

політичними процесами в країні і, у свою чергу, впливають на 

загальноекономічну ситуацію в країні. Основними антикризовими заходами за 

такого підходу мають стати: на макрорівні – зменшення доларизації економіки, 

уповільнення темпів інфляції, обмеження зовнішнього валового боргу з метою 

зниження критичної залежності вітчизняної економіки від загальних тенденцій 

світових фінансових ринків та стабілізація фіскальної ситуації, поступові 

структурні зміни економіки, стимулювання ІТ-сектора та перехід на цифрові 

технології; на рівні банківської системи – стимулювати спрямованість 

банківських ресурсів у кредитування реального сектора економіки, вирішення 
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проблеми «токсичних» активів банків, обмеження рівня банківських ризиків 

тощо [3]. 

Отже, банки досить стабільно функціонували в умовах COVID-19, цьому 

сприяв достатній запас міцності. Вагомий внесок також мала підтримка НБУ, 

яка сприяла позитивній макрофінансової ситуації з низькою інфляцією, 

високими резервами і стабільним валютним ринком. 
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В умовах ринкової моделі економіки головною проблемою є визначення 

найбільш ефективних шляхів подолання перманентно виникаючої кризи, з якою 

упродовж своєї діяльності стикаються банківські установи. Саме тому 

важливим є зосередження уваги на організації антикризового менеджменту в 

банку як інструменті передбачення, вчасного розпізнавання і успішного 

вирішення виникаючих небезпек. 

Метою дослідження є надання практичних рекомендацій щодо організації 

антикризового менеджменту в банку. 

У джерелах наукової літератури відсутнє єдине визначення поняття 

«антикризовий менеджмент в банку». Деякі вчені-економісти розглядають його 

як поняття тотожне антикризовому управлінню в банку, інші як його складову. 

Зокрема, О. Барановський [1], Л. Лігоненко [2] наводять наступне визначення: 

«антикризовий менеджмент в банку – це система управління, що має всебічний 

характер, направлена на попередження та усунення несприятливих явищ, з 

використанням наявних ресурсів та потенціалу організації, або реалізації 

https://www.bank.gov.ua/
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спеціальних процедур (санація, реструктуризація, банкрутство, ліквідація)». 

Ю. Жежерун, С. Романчук [3] розглядають антикризовий менеджмент в банку 

як комплекс антикризових заходів, що здійснюється керівництвом банку на 

постійній основі, спрямованих на передбачення кризи, діагностику її 

симптомів, усунення кризи та подолання її наслідків з мінімальними втратами 

для діяльності банку.  

Виходячи з цього під антикризовим менеджментом в банку будемо 

розуміти управління, спрямоване на передбачення небезпеки кризи, аналіз її 

симптомів і усунення загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх появи – аналіз і 

прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з найменшими втратами 

та негативними наслідками. 

Оскільки в Україні існує досить висока ймовірність виникнення кризових 

явищ, це зумовлює необхідність систематизації даного процесу у вигляді 

виділення послідовних етапів проведення (рис. 1). При цьому, ефективність 

антикризового менеджменту в банку спирається на точну і своєчасну 

інформацію про внутрішньобанківське середовище, яку збирає кожний 

департамент. Щодо зовнішнього середовища інформацію збирає й аналізує 

інформаційна служба (аналітичний відділ) за такими напрямами: оцінка змін 

ринкового середовища, оцінка перспектив фінансово-банківської сфери, оцінка 

конкурентів (стан та застосована ними стратегія і тактика).  

 

Рис. 1. Етапи антикризового менеджменту в банку 

• Встановлюються причини виникнення кризи, наприклад: низький рівень 
менеджменту банку, зростання частки проблемних активів банку, зниження розміру 
капіталу банку, збиткова діяльність, зниження або ж надмірне підвищення стану 
ліквідності банку тощо. 

Етап І. Визначення 
проблем 

• Залежить від спеціалізації банку: якщо основними ресурсами банку є депозити 
фізичних осіб, і відбувається їх активний відтік, то саме проблема повернення таких 
ресурсів буде пріоритетною; якщо ж банк активно працює з іноземною валютою, при 
зміні курсу саме ця проблема буде пріоритетною. 

Етап ІІ. Сортування 
проблем за 

значимістю для банку 

• переорієнтація – зміна пріоритетного продукту або клієнтів; 

• скорочення – скорочення витрат, збереження позицій та захист банку або зміна 
позицій банку, прибуткове виживання; 

• фінансове оздоровлення – підтримка ліквідності або санація; 

• реструктуризація – реструктуризація активів, пасивів, організаційної структури 
банку; 

• реорганізація – злиття, поділ, приєднання, виділення чи перетворення банку; 

• ліквідація – деінвестування бізнесу та ліквідація його повністю. 

Етап ІІІ. Розробка 
альтернативних 

стратегій та 
антикризової 

програми 

• Створення «кризового штабу», розширення повноважень щодо збору інформації 
всередині банку, регулярні робочі наради, представницький склад групи, підготовка 
інформації та проектів рішень вищому керівництву, в кожному департаменті – 
виділений відповідальний менеджер. 

Етап ІV.Реалізація 
програми 

• Перевірка відповідності встановлених причинно-наслідкових зв’язків обраним 
стратегіям, оцінка ефективності виконання запланованих антикризових заходів, 
виявлення причин відхилень, формування ефективних зв’язків та антикризових 
заходів на наступний період. 

Етап V. Оцінка 
програми 
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Крім того, банк створює та впроваджує систему внутрішнього контролю, 

що ґрунтується на розподілі обов’язків між підрозділами банку щодо 

управління ризиками. Створення цих підрозділів є обов’язковим, відповідно до 

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 

банківських групах [4], затвердженого постановою Правління Національного 

банку України № 64 від 11.06.2018 Розподіл обов’язків базується на 

застосуванні моделі трьох ліній захисту [5]:  

 суб’єкти першої лінії захисту – Правління банку, колегіальні органи 

Правління, бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (підпорядковані Раді 

банку). Ці підрозділи ініціюють, здійснюють або відображають операції, 

приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за 

поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю; 

 суб’єкти другої лінії захисту – підрозділ з управління ризиками та 

підрозділ комплаєнс (підпорядковані Комітету ради з управління ризиками). Ці 

підрозділи забезпечують впевненість керівників банку, що впроваджені 

першою лінією захисту заходи з контролю та управління ризиками були 

розроблені та функціонують належним чином; 

 суб’єкт третьої лінії захисту – підрозділ внутрішнього аудиту 

(підпорядкований Комітету ради з питань аудиту). Здійснює незалежну оцінку 

ефективності діяльності першої та другої ліній захисту та загальну оцінку 

ефективності системи внутрішнього контролю з урахуванням вимог, 

установлених Положенням про організацію внутрішнього аудиту в банках 

України [6], затвердженим постановою Правління Національного банку 

України № 311 від 10.05.2016. 

Ці підрозділи можуть попереджувати та мінімізувати ризик виникнення 

криз. Їх функціонування дозволяє реалізувати антикризову програму в банку. 

Відмінності у виконуваних функціях полягають у характері, інструментах, 

частоті, періоді контролю та інших критеріях. 

Ефективним є досвід спеціального створення антикризової служби. 

Основними цілями створення антикризової служби є:  

 розробка та реалізація превентивних антикризових заходів, що 

передбачає діяльність антикризової служби по визначенню ризиків та їх впливу 

на фінансову стійкість банку та здатність банку управляти ризиками; 

 розробка критеріїв та заходів в період кризи, тобто розробка системи, 

що зможе перевести організаційну структуру та бізнес-процеси банку в активну 

фазу антикризового менеджменту; 

 розробка та реалізація посткризових заходів для зменшення втрат вже 

після подолання кризи. 

Отже, проведене дослідження дозволило систематизувати процес 

антикризового менеджменту в банку у вигляді послідовних етапів проведення: 

визначення проблем, сортування їх за значимістю для банку, розробка 

альтернативних стратегій та антикризової програми, її реалізація та оцінка. 

Визначено, оптимальну організаційну структуру для проведення антикризового 



88  

менеджменту в банку. Виявлено, що для організації антикризового 

менеджменту ефективним є створення антикризової служби.  
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Кредитування є важливим джерелом прибутків банку та важливим 

компонентом відносин клієнтами. З метoю зaбезпечeння eфeктивнoї кредитнoї 

діяльнoсті бaнки рoзрoбляють влaсну внутрiшню крeдитну пoлiтику тa 

впрoвaджують прaктичнi мехaнiзми її рeaлiзaції. Вoнa дaє мoжливiсть 

рeгулювaти, кeрувaти, рaцioнaльнo oрганiзoвувaти взaємoвiднoсини мiж бaнкoм 

i йoгo клiєнтaми з привoду рyхy грoшoвих кoштiв. Рoзрoбкa крeдитнoї пoлiтики 

oсoбливo вaжливa в yмoвaх aдaптaцiї бaнкiв дo склaдних i пoстiйнo змiнних 

умoв ринкoвoгo рeфoрмyвaння eкoнoмiки. 

Кредитна політика банку – це сукупність правил та документів, що 

регламентують усю кредитну діяльність. Завдяки кредитній політиці банки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16#Text
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визначають пріоритети та завдання кредитної діяльності, методи та засоби для 

їх реалізації та порядок організації кредитного процесу [1]. 

Економісти пояснюють кредитну політику банку як сукупність кредитної 

тактики та кредитної стратегії. Кредитна стратегія характеризує цілі та 

пріоритети банку та його основні принципи. Кредитна тактика характеризує 

певні фінансові інструменти, які банк використовує для досягнення його цілей 

при здійсненні кредитних угод, правила їх здійснення, порядок організації 

кредитного процесу. 

Кредитна політика є внутрішнім нормативним документом банку, 

обов’язковим для виконання всіма його працівниками, котрі долучені до 

кредитного процесу. Як свідчать дані емпіричних досліджень, завданням 

кредитної політики є визначення основних принципів здійснення кредитного 

процесу й управління кредитним ризиком. Це знаходить відображення у таких 

підходах процедурах: 

- кредитна політика встановлює загальний підхід банку до прийняття 

кредитних ризиків; 

- визначає основні принципи і стандарти кредитної діяльності, 

відповідальність і повноваження працівників банку на кожному етапі 

кредитного процесу; 

- забезпечує комплексний підхід до управління ризиками, що у підсумку 

гарантує найбільш раціональне використання ресурсів банку.  

Кредитні ризики можуть бути класифіковані відповідно до наступних 

основних типів: 1) ризик неплатоспроможності; 2) бізнес ризик; 3) ризик 

клієнта; 4) виробничий ризик;  5) ризик реалізації (ринковий ризик); 6) ризик 

третьої сторони; 7) ризик можливості звернення стягнення; 8) процентний 

ризик; 9) валютний ризик; 10) регуляторний ризик; 11) екологічний ризик; 

12) репутаційний ризик [2].  

Таким чином, кредитна політика робить вагомий внесок до уніфікації 

кредитної культури банку. Встановлюючи чіткий зв’язок між кредитною 

політикою та діловою стратегією, банк закладає підвалини для тривалого 

успіху у банківській справі. Використовуючи наведені підходи та процедури, 

банк створює передумови для свідомого та ефективного управління ризиками в 

процесі кредитування. 

Для ефективної діяльності банківські установи повинні розробити власну 

стратегію розвитку, яка дасть змогу максимально використовувати всі наявні 

ресурси, щоб оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища, розробити і впровадити відповідні функціональні стратегії. 

Для того, щоб кредитна стратегія банку була ефективною, вона має 

відповідати певним вимогам: 

1. Формувати таку позицію у кредитуванні, яка є достатньо ефективною 

та гнучкою для того, щоб банк міг досягти поставлених цілей, незважаючи на 

непередбачувані зміни у зовнішньому середовищі, використовуючи при цьому 

мінімум ресурсів для досягнення максимального результату.  
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2. Орієнтуватися на декілька ключових напрямів та концепцій з метою 

досягнення сумісності, збалансованості, фокусування уваги та концентрації 

зусиль і ресурсів банку.  

3. Дотримуватися ієрархічності та сумісності кредитної стратегії з 

іншими стратегіями розвитку банку з метою успішного функціонування та 

виконання місії.  

4. Підтримувати ініціативи, тобто забезпечувати можливості для вибору 

серед альтернативних варіантів найефективніших рішень.  

5. Визначити відповідальне керівництво, тобто підбирати та мотивувати 

менеджерів таким чином, щоб їх власні інтереси та цінності відповідали їх 

функціям у межах стратегічного управління кредитною діяльністю.  

6. Бути інноваційною та непередбачуваною для конкурентів [3]. 

Формування кредитної політики банку проходить такі етапи: 

- аналіз кредитної діяльності попереднього періоду; 

- оцінка можливостей банку для розвитку; 

- дослідження зовнішнього кредитного середовища;  

- визначення стратегічних цілей кредитної політики; 

- формування параметрів організації кредитування; 

- оцінка ефективності розроблення кредитної політики. 

З метою оцінки ефективності кредитної політики використовують 

кількісні та якісні критерії. Основними кількісними критеріями є збереження 

рівня ризику на певному рівні, який не загрожує фінансовій стійкості та 

конкурентоспроможності банку, та дотримання показників прибутковості. 

Головними якісними критеріями є забезпечення дотримання вимог 

банківського регулювання і нагляду, її відповідність банківській політиці, 

забезпечення внутрішньої збалансованості окремих напрямів кредитної 

політики та їх відповідності умовам зовнішнього і внутрішнього середовищ.  

Серед головних характеристик кредитної стратегії можна виділити її тип. 

При виборі певного типу стратегії банк орієнтується на такий критерій, як 

рівень кредитного ризику. Досить поширеним є виділення трьох типів 

кредитної стратегії, що відповідають типам кредитної політики:  

1. Консервативний тип, який полягає у мінімізації кредитного ризику. 

За цим типом кредитної стратегії банк не намагається отримати високі 

прибутки шляхом значного розширення обсягів кредитної діяльності.  

2. Помірний тип кредитної стратегії характеризує типові умови її 

здійснення відповідно до загальноприйнятих банківською практикою й 

орієнтуються на середній рівень кредитного ризику.  

3. Агресивного типу кредитної стратегії, пріоритетною метою якого є 

максимізація прибутку за рахунок розширення обсягів кредитної діяльності. За 

цього типу майже не береться до уваги високий рівень кредитного ризику, що 

супроводжує ці операції.  

Показник кредитної активності, який характеризує частку кредитних 

операцій в загальних активах банку, використовується для визначення типу 

кредитної стратегії банку. При значенні цього показника менше 65 % треба 

оцінювати стратегію в галузі кредитування як пасивну, якщо значення 
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показника в межах 65-75 % ― помірна, якщо показник перевищує 75 % ― 

агресивну кредитну стратегію банку [4]. 

Отже, розробка кредитної політики створює передумови для ефективної 

кредитної діяльності банку, а також знижує можливість прийняття 

нераціональних рішень та ймовірність помилок в діяльності. Роль кредитної 

політики полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку і 

вдосконалення банківської діяльності в процесі акумуляції та інвестуванні 

кредитних ресурсів, підвищенні їх ефективності. 
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Розвиток національної економіки та її банківського сектору потребують 

ефективної системи безготівкових розрахунків, що характеризується 

кількісними та якісними змінами, пов’язаними з розвитком платіжної 

інфраструктури та засобів безготівкових розрахунків на основі 

високотехнологічних інновацій, безпеки та доступності сервісів. Водночас 

економіка країни повинна мати достатньо високий рівень стійкості для 

забезпечення безперервного грошового обігу, незважаючи на кризові явища та 

інші виклики та загрози. Таким викликом у 2020 р. стала  пандемія COVID-19, 

яка зумовила нові тенденцій в здійсненні безготівкових розрахунків, що і 

визначило актуальність даного дослідження. 

Безготівкові розрахунки є невід’ємною частиною функціонування та 

розвитку світового господарства. Від організації безготівкових розрахунків у 

https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-ua.pdf
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господарському обороті залежить ефективність функціонування кожного 

суб’єкта підприємницької діяльності і економіки в цілому. На думку 

Піхняк Т. А., Кобилецька М. А. саме безготівкові розрахунки є ланкою, що 

з’єднує кожний суб’єкт господарської діяльності з оточуючим ринковим 

середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі 

виробництва, розподілу та споживання [1]. 

Важливою характеристикою, що визначає безготівкові розрахунки, є 

переваги, які вони створюють. Зокрема для держави, банків, торговців та 

громадян. Тобто одними з найголовніших факторів впливу держави на 

зниження обсягів тіньової економіки, скорочення витрат на випуск та 

експлуатацію банкнот і монет, підвищення бази оподаткування є безготівкові 

платежі. Також за їх участі банки можуть розширювати клієнтську базу, адже 

відкриваються нові можливості для надання додаткових послуг, акцій чи 

додатків (cross-sales, co-brand, cashback, rewards), в результаті збільшення 

обсягів проведених операцій зростає ліквідність банку і зменшують операційні 

витрати, зокрема на роботу касирів чи послуги з інкасації. Для торговців це 

додаткова можливість пропозиції своїх послуг чи збільшення середнього чеку і 

навіть покращення системи протидії шахрайству. Щороку все більша кількість 

населення переходить до кешлес розрахунків, адже перед громадянами також 

відкривається чимало позитивних факторів. А саме, вони отримують доступ до 

додаткових сервісів та можливостей, можуть без проблем і з повним переліком 

зручностей у використанні розрахуватися і не боятися шахрайських дій. 

Слід зауважити, що впродовж  пандемії COVID-19 поряд з раніше 

визначеними перевагами безготівкових розрахунків набувають вагомості нові. 

А саме для держави безготівкові розрахунки стали методом втримання на 

належному рівні торгових процесів та розвитку економіки в країні під час 

розгортання кризи за допомогою діяльності онлайн ринку. Для банків це 

можливість нарощення клієнтської бази та вдосконалення власної системи 

надання послуг. Для торговців це можливість здійснювати продажі онлайн не 

втрачаючи прибуток в період локдауну. За допомогою безготівкових платежів 

громадяни мінімізують ризик зараження вірусом через контакт із готівковими 

засобами платежу та навіть отримують можливість не покидати житло задля 

здійснення покупки. 

Тому, відповідно до приведених переваг можна зробити висновок про те, 

що динаміка безготівкових розрахунків має і в майбутньому внаслідок пандемії 

та карантинних заходів підтримуватиме висхідний напрям. Яскравим 

прикладом цього може бути зміна динаміки структурного розподілу 

безготівкових операцій за способом проведення у 2020 році. Зокрема, за 9 

місяців 2020 року а Україні відбулося нарощення обсягів операцій через 

Інтернет (36,3 %) та переказів з карти на карту (12,3 %). Також слід згадати той 

факт, що переважна більшість безготівкових розрахунків відбувається з 

використанням платіжних карток платіжних систем Mastercard та Visa (з 

наданням переваги безконтактним та токенізованим карткам). Зокрема, лише за 

дев’ять місяців 2020 року, в період пандемії, обсяг операції з використанням 

платіжних карток зріс на 18,0 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року і 
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становив 4310,2 млн шт., а їхня сума – 2807,9 млрд грн. [2, 3]. Тому можна 

підтвердити незворотність подальшого розвитку безготівкових розрахунків 

через впровадження інноваційних платіжних засобів і систем. 

Але сучасні тенденції в Україні, спричинені карантинними обмеженнями, 

заходами безпеки в умовах пандемії COVID 19, прискорили тенденції переходу 

до cashless економіки, не знівелювавши більшість проблем, з якими стикаються 

як фінансові установи, так і населення під час проведення безготівкових 

розрахунків. Зокрема відбулось збільшення обсягів кібератак, шахрайських дій 

злочинців.  

З початку пандемії COVID-19 світові компанії повідомляють про 4000 

кібератак в середньому на день, що на 400% більше, ніж до пандемії. Тому 

виникає необхідність застосування в Україні нових технологій, процедур, щоб 

забезпечити надійність та безпечність проведенням  транзакцій. Такі заходи 

представлені в табл. 1 

Таблиця 1 

Характеристика технологій для  управління ризиками шахрайств при 

проведені безготівкових розрахунків 

№ Ризики Технологія Характеристика 

1. Ризики 

транзакцій 

AVS Система перевірки числової адреси, яка 

зіставляє інформацію про клієнта з 

інформацією, що зберігається в файлі 

емітента карти. Технологія виконує дві 

основні функції:  

 запобігає шахрайство, підтверджуючи, 

що клієнт є законним власником картки,  

 допомагає запобігти поверненню 

платежів, надаючи додаткову інформацію 

для підтвердження особи клієнта. 

2. Операційно-

технологічний 

ризик 

AI-ML та моніторинг 

транзакцій  

Штучний інтелект  аналізує змінні, оцінює 

ймовірність шахрайства при транзакціях з 

кредитними картами і при виникненні 

підозри ініціює запит зворотного зв’язку з 

клієнтом для з’ясування законності  

3. Ризики 

транзакцій, 

ризики 

ПВКІФТ 

Програмне 

забезпечення для 

розпізнавання голосу 

/ мови та 

розпізнавання 

обличчя для 

контролю за 

дотриманням вимог 

Програмне забезпечення розпізнавання осіб  

через датчики відбитків пальців Touch ID 

використовується для нагляду за торгівлею та 

контролю за дотриманням вимог у банках для 

зменшення шахрайства, торгівлі інсайдерами 

та відмивання грошей.  

4. Ризики 

транзакцій 

Автентифікація на 

основі 

місцезнаходження 

Підтвердження особи через автентифікацію 

на основі місцезнаходження для запобігання 

шахрайств з мобільним банкінгом  (через  

надсилання push-повідомлення на мобільний 

пристрій клієнта, що санкціонує транзакцію) 

Джерело: розвинуто автором на основі опрацювання [4, 5, 6]. 
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Одним з найбільш широко використовуваних інструментів запобігання 

шахрайства при транзакції без пред’явлення карти є служба перевірки адреси 

або AVS. В даний час дана система доступна тільки в США, Великобританії та 

Канаді. Зазвичай це робиться для рахунків іноземних кредитних карт, оскільки 

AVS працює тільки в тій же країні. Ця можливість допомагає запобігати 

шахрайству проведення транзакцій з інших країн.  

Актуальним є активне впровадження моделей штучного інтелекту AI-ML у 

діяльності банків України, зокрема під час проведення безготівкових 

розрахунків. Банки можуть застосовувати технології запобігання шахрайств для 

транзакцій по кредитних картах з використанням штучного інтелекту з аналізом 

даних в реальному часі в якості системи раннього попередження. Модель AI-

ML активно використовує австралійський центр звітності та аналізу транзакцій, 

що  використовує інструменти штучного інтелекту для виявлення підозрілої 

діяльності.  

Розвиток біометричних технологій, що включають  розпізнавання осіб  

через датчики відбитків пальців Touch ID, розпізнавання голосу, 

автентифікацію на основі місцезнаходження відкриває нові можливості для 

новаторів в сфері безготівкових розрахунків. Використання даних технологій в 

банках сприяє зменшенню навантаження на дотримання вимог і в деяких 

випадках є ключовим для виконання вимог KYC регуляторами. 

Таким чином, в умовах  пандемії, коли населення, зважаючи на ряд 

переваг, все більше обирає безготівковий вид платежів, фінансові установи 

повинні стрімко трансформувати свої цифрові бізнес-моделі з урахуванням 

нових обставин. З метою підвищення конкурентоспроможності банків та 

мінімізації шахрайських дій під час проведення безготівкових платежів 

основний акцент повинен бути зроблений на максимізацію використання 

інноваційних технологій та оновлення і модернізацію сервісів. Впровадження 

вказаних  технологій в діяльності українських банків та системі безготівкових 

розрахунків зокрема дозволить не лише мінімізувати ризики шахрайств, а й  

збільшити банківські прибутки. 
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В умовах сьогодення питання з вивчення специфіки формування ресурсів 

банку є досить значимим як з теоретичних, так і з практичних позицій, оскільки 

відповідні знання дозволяють отримати цілісне уявлення про стан та структуру 

ресурсного портфеля банку, його потенційну спроможність впливу на рівень 

дохідності та ліквідності діяльності банку.  

Під ресурсною політикою банку розуміють розроблення і практична 

реалізація банківською установою системи заходів з управління процесом 

мобілізації коштів суб’єктів ринку для формування необхідних за обсягами й 

структурою ресурсів банку та подальші дії щодо їхнього розширення або 

звуження з метою задоволення інтересів і потреб банку, його власників та 

кредиторів, а також із урахуванням вимог регулюючих органів [1, с. 15]. 

Формування ресурсів банку базується на дотриманні групи принципів, 

серед яких виділяємо: 

 врахування кон’юнктури ринку; 

 застосування клієнтоорієнтованого підходу; 

 спрямованість на зростання показників ефективності банківської 

діяльності з метою зниження витрат і отримання оптимальних результатів з 

точки зору ліквідності; 

 здатність до ідентифікації інноваційних викликів ринку та 

спроможність швидкого і ефективного впровадження змін. 

Поряд з цим, значущий вплив на формування та реалізацію ресурсної 

політики банків також здійснює центральний банк через інструменти 

монетарної політики [2]. 

Обсяг та структура сформованих банком ресурсів якісно характеризують 

рівень його операційних можливостей. Так, одним з факторів, що впливають на 
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ефективність діяльності банків є стратегія формування структури його ресурсів 

в цілях забезпечення оптимального рівня прибутковості діяльності. У 

широкому сенсі формування структури ресурсів банку передбачає його 

діяльність, пов’язану з визначенням відповідного співвідношення 

структуроутворюючих джерел: коштів акціонерів, учасників, вкладників та 

інших кредиторів. У вузькому сенсі процес формування ресурсів банку слід 

тлумачити як дії, спрямовані на задоволення потреб банку в ліквідності шляхом 

мобілізації необхідної і достатньої за обсягом ресурсної бази.  

Основними підходами з реалізації параметрів ресурсної політики банку є 

ряд заходів, спрямованих на створення оптимальних вихідних умов для 

ефективного виконання функціоналу банку, серед яких вважаємо:  

 забезпечення оптимального розміру власного капіталу банку;  

 оптимізація депозитного портфеля банку; 

 ефективне використання інструментів ринку цінних паперів; 

 залучення ресурсів з міжбанківського ринку. 

З метою досягнення зазначених цілей, ресурсна політика банку 

спрямована на виконання таких основних завдань: 

 забезпечення оптимального рівня обсягу ресурсної бази, достатньої для 

здійснення ефективної кредитної та інвестиційної діяльності; 

 отримання прибутку в межах запланованого обсягу.  

Діяльність із забезпечення банку ресурсами в якісному та кількісному 

аспектах передбачає етапи аналізу, збору та обробки інформації про 

кон’юнктуру ринку з метою прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

формування достатньої ресурсної бази за визначеною структурою з 

урахуванням можливих втрат тобто є зваженою на відповідні ризики банку 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Етапи формування ресурсної політики банку 

Джерело: розробка автора 

 

З огляду на таке, сукупність заходів, що здійснюються банком при 

формування та реалізації параметрів ресурсної політики банку доцільним 

вважаємо розглядати в межах трьох основних напрямів: політики формування 

Аналіз структури та динаміки складових джерел формування ресурсів банку 

Визначення загальної потреби банку в ресурсах 

Визначення співвідношення складових джерел формування ресурсів банку 

Забезпечення діяльності банку ресурсами, визначення структури за критерієм 

максимізації результатів 
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власного капіталу, політики формування ресурсів з депозитних джерел, 

емісійної політики та політики кредитного фінансування (табл. 1). 

Таблиця 1  

Напрями формування та реалізації параметрів 

ресурсної політики банку 

Напрям реалізації Характеристика прояву 

Політика формування власного 

капіталу 

Розкриває механізм формування і підтримки джерел 

власного капіталу банку, що відповідають вимогам 

до достатності банківського ка живила для захисту 

від ризиків, а також створення його адекватної 

вартості 

Політика формування ресурсів з 

депозитних джерел 

Обґрунтовує використання інструментів депозитного 

фінансування для формування стійкої депозитної 

бази оптимальної вартості 

Емісійна політика 
Розкриває механізм створення ресурсів банку на 

основі інструментів ринку цінних паперів  

Політика кредитного фінансування Визначає механізм міжбанківського фінансування 

Джерело: розробка автора. 

 

Питання оптимальної структури капіталу є однією з найбільш 

дискусійних, оскільки формує основу вибору стратегічного напрямку розвитку 

діяльності банку, забезпечує зростання його ринкової вартості, тобто має доволі 

широку сферу застосування на практиці [3, с. 104]. Своєю чергою, на 

співвідношення власних і залучених ресурсів банку впливають:  

 нормативні вимоги Національного банку України щодо розміру та рівня 

адекватності регулятивного капіталу;  

 спроможність зобов’язань банку забезпечувати безперебійне здійснення 

активних операцій та можливість їх подальшого розвитку;  

 забезпечення оптимального рівня ліквідності банку.  

З огляду виокремлення політики банку з формування власного капіталу 

варто відмітити, що величина рівня його достатності безпосередньо залежить 

від обсягу і структури портфеля активних операцій. В даному контексті розмір 

регулятивного капіталу банку повинен покривати обсяг портфеля активних 

операцій, зважених на ризик у відповідності до нормативних вимог. Основним 

завданням при визначенні оптимальної величини власних коштів є 

обґрунтування рівня їх достатності, а також визначення показників, що 

дозволяють оцінити цей рівень для конкретного банку. 

Політика забезпечення банку залученими ресурсами передбачає 

досягнення оптимального рівня відповідності параметрів такої частини 

ресурсної бази кількісним та якісним характеристикам портфеля активів [4, 

с. 42]. Функції управління портфелем банківських ресурсів та портфелем 

активних операцій тісно пов’язані між собою і мають безпосередній вплив на 

рівень ліквідності банку. Таким чином, визначення обсягу, термінів і вартості 

мобілізованих ресурсів залежить від політики банку в сфері здійснюваних 

активних операцій.  
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Основну роль у фінансовій діяльності держави, особливо у сфері 

фіскальної політики й формування доходної частини бюджетної системи 

країни, відіграє приватний сектор шляхом перерозподілу частки отриманих 

доходів у вигляді податків та обов’язкових цільових платежів. Однак такий 

стан не дає підстав зменшувати значення фінансів державних підприємств.  

Метою є дослідження сучасного стану фінансової системи України в 

глобалізаційному просторі.  

Дослідженню сучасного стану фінансової системи України в 

глобалізаційному просторі присвятили свої роботи такі вчені як: В. Єгоров, 

С. Захарченков, М. Карлін.  

Рівень розвитку будь-якої країни залежить від стану фінансової системи, 

її структури, кількості та видів фінансових інструментів, які є в її активі, та 

вміння їх використання у сфері фінансових відносин. Фінансова система є 

фундаментальною підвалиною цивілізації. Вона є найважливішою ознакою 

незалежності держави. Фінансова система — це сукупність окремих її ланок, 

що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, 

які зосереджені в розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки, 

певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення 
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економічних і соціальних потреб в цілому, окремих його верств населення, 

господарських структур, окремих громадян [1]. 

Фінансова система України при поступовому зростанню економіки 

удосконалюється. В умовах трансформаційної економіки зростає роль 

державних фінансів, а тому держава має спрямовувати фінансові потоки в 

інвестиційно-інноваційну сферу на реконструкцію і модернізацію 

функціонуючих підприємств. При цьому приріст виробництва забезпечується за 

рахунок формування сприятливого інвестиційного клімату, який дає змогу 

посилити зовнішні фінансові вкладення, зокрема, у високоефективні 

інноваційні продукти Фінансування інноваційно-технологічних розробок 

розглядається як чинник соціально-економічного зростання країни. Фінансова 

складова сприяє розв’язанню економічних, соціальних, екологічних й інших 

проблем розвитку сучасного суспільства.  

Розвиток фінансової системи України відбувається у контексті 

глобалізаційних процесів в економіці. Жодна складова фінансової системи за 

умови відкритості країни не має замкнутого виключно національного 

характеру. Суб’єкти підприємництва залучають ресурси не тільки в даній 

країні, а й за її межами, а також вступають у фінансові взаємовідносини з 

підприємствами, банками, страховими компаніями та іншими суб’єктами 

різних країн. У сфері державних фінансів теж можуть використовуватись 

зовнішні державні запозичення, надходити податки від зовнішньої торгівлі [2].  

Найбільш глобалізованим є фінансовий ринок. Комерційні банки, фондові 

та валютні біржі, інвестиційні компанії вже давно набули ознак 

інтернаціональних інституцій, здійснюючи свою діяльність не тільки за місцем 

розташування, а й виходячи з найбільш вигідного залучення і розміщення 

ресурсів у всьому світі. 

В умовах глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює та 

взаємодіє з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки 

міцною є позиція нашої держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому 

плані.  

Удосконалення фінансової системи, впровадження чогось нового є дуже 

важливим для країни, адже від того, наскільки чітко все організовано 

залежатиме і кінцевий результат, який перш за все полягає у визнанні України 

як надійного партнера у співпраці та зайняття нею належного місця на світовій 

арені. У сучасних умовах існує об’єктивна потреба у ефективній реалізації 

програми фінансового оздоровлення держави, розробці ряду стабілізаційних 

заходів щодо запобігання негативним наслідкам від фінансової кризи, що 

вимагає прийняття низки відповідних законів, здійснення практичних заходів та 

розробки науково обґрунтованих критеріїв функціонування фінансової системи 

держави з метою мінімізації можливих збитків від подальших фінансових криз 

для вітчизняної економіки [3]. 

Наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутними для 

фінансової системи. Глобалізація привела до розвитку міжнародних фінансів, 

виникнення світових фінансових ринків, міжнародних фінансових корпорацій, 

ускладнення міждержавних фінансових відносин та інших аспектів 
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міжнародної фінансової діяльності. Враховуючи, що процеси глобалізації 

створюють нові виклики для фінансової системи, низька ефективність якої 

обумовлює необхідність її трансформації в напрямку забезпечення її фінансової 

безпеки, наша країна потребує вироблення відповідної фінансової політики, 

здатної протистояти викликам глобалізації та запобігти її негативним 

наслідкам.  

 

Список використаних джерел: 

1. Габбарт Г. Гроші, фінансова система та економіка: підручник : пер. з англ. 

/ Наук. пер. М. Спвлук, Д. Олесневич. Київ : КНЕУ, 2020. 

2. Бидик А. Г. Основні умови розвитку фінансової системи України. 

Фінансова система держави: зб. наук. праць. Київ : ЕКОМЕН, 2019. 

3. Луніна І. О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних 

фінансів в Україні. Фінанси України. 2019. 

 

 

УДК 336.71 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Вікторія Хома, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Вовк В. Я., д.е.н., професор 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

В умовах сьогодення, кожна держава прагне покращувати свої економічні 

показники, розвивати зв’язки між собою, збільшувати добробут населення. 

Саме глобалізація допомагає зробити перші кроки на шляху до економічного 

розвитку. Глобалізаційні процеси в банківськійсистемі є незворотними та 

основними у глобалізації економіки. Глобалізація банківської системи 

характеризується тим, що банківські установи держави інтегруються в єдину 

світову через проведення своєї діяльності за її межами та/або із залученням 

іноземного капіталу, з іноземними клієнтами. 

Глобалізація – це процес, що характеризується об’єднанням та 

поглибленням взаємозв’язків різних чинників, наприклад, економічних, 

фінансових, суспільно-політичних, культурних тощо. Тобто глобалізація 

відображає трансформацію від окремої економіки чи політики кожної країни до 

єдиної системи [1, с. 66]. 

Глобалізація у банківській сфері відбувається за допомогою проникнення 

іноземних інвестицій в економічну систему країни. Це допомагає країнам 

покращувати співробітництво, формувати загальні норми банківського 

регулювання та розвивати економіку.    

Нині глобалізаційні процеси відбуваються досить активно і охоплюють 

багато країн світу, Україну в тому числі. Вітчизняна банківська система 

протягом останніх десятиліть характеризується циклічністю та перманентним 

впливом фінансово-економічних, політичних криз. 
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Глобалізація банківської системи характеризується присутністю банків з 

іноземним капіталом. Український ринок банківських послуг привабливий тим, 

що на ньому існує досить низька конкурентоспроможність вітчизняних банків 

тависокі ставки позичкового відсотку. Для банків з іноземним капіталом за 

рахунок різниці у відсоткових ставках (залучення коштів за кордоном під 1-2 % 

та розміщення в Україні під 10-15 %) є можливість отримувати вищу маржу, а 

відповідно і збільшувати прибутковість операцій. Слід зазначити, що отримані 

прибутки повинні компенсувати підвищені ризики проведення операцій, 

притаманні вітчизняному ринку банківських послуг, а саме: кредитний, 

валютний, процентний, політичний, інфляційний тощо. Отже, входження на 

вітчизняний ринок банківських послуг банків з іноземним капіталом пов’язано 

з можливістю отримання надприбутків від різниці в вартості ресурсів. Для 

банківської системи це основне джерело іноземних інвестицій та новітніх 

цифрових технологій. 

Станом на 01.02.2021 кількість банків зі 100 % іноземним капіталом 

становила 23 одиниці (рис. 1). Загалом в Україні станом на 01.02.2021 

функціонувало 33 банки з іноземним капіталом, що свідчить про підвищену 

зацікавленість іноземних інвесторів в українській банківській системі.  

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків в банківській системі України 

у 2016-2021 рр. 

Джерело: складено автором за даними [4]. 

 

Діяльність банків з іноземним капіталом на ринку банківських 

послугвпливає на стан конкуренції, на розвиток технологій у банківському 

секторі, на якість обслуговування клієнтів та на стан активів [6, с. 283]. 

Іноземний банківський капітал відображається на якісних та кількісних 

показниках ринку України, на тарифах банківських установ, на відсоткових 

ставках, на якості банківських послуг [3, с. 81].  

До переваг входження банків з іноземним капіталом на вітчизняний 

ринок банківських послуг можна віднести: підтримання платіжного балансу і 

припливу іноземної валюти в країну; прискорення впровадження сучасних 

банківських технологій; зростання обсягів зайнятості населення; розширення 

банківського кредитування; зростання обсягів податкових надходжень у 

бюджет; посилення ефективної конкуренції на ринку банківських послуг і 

розширення спектру якісних банківських продуктів; поширення міжнародного 
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досвіду ведення банківської справи; удосконалення якості й асортименту 

послуг; поліпшення обслуговування клієнтів; поліпшення трансформаційної 

функції банківської системи в процесі розподілу кредитно-фінансових ресурсів 

[2, с. 19].  

Однак, входження банків з іноземним капіталом на вітчизняний ринок 

банківських послуг, окрім переваг,має такожнедоліки. По-перше, на ринку 

банківських послуг загострюється конкуренція, яку вітчизняні банки досить 

важко витримують. Банки з вітчизняним капіталом інколи нехтують 

кредитними ризиками, це проявляється у тому, що вони починають надавати 

позики на більш вигідних клієнтові умовах, тим самим ризикуючи стати 

банкрутами та в цілому ставлять під загрозу стійкість банківської системи 

України [6, с. 283-284].  

По-друге, при залученні іноземного капіталу в банківський сектор 

формується контроль над деякими секторами економіки України [5, с. 307]. 

Якщо у банківській сфері відбувається різке зниження вітчизняного капіталу, 

це стає причиною відставання окремих галузей економіки, що відбувається 

через відсутності можливості кредитування. Такими сферами економіки 

зазвичай є ті, що пов’язані з видобутком та первинною переробкою мінерально-

сировинних ресурсів [1, с. 68].  

По-третє, до недоліків проникнення іноземного капіталу можна віднести 

також виведення капіталу за кордон у вигляді прибутків та 

дивідендів,підвищення банківських ризиків,ускладнення наглядових функцій 

НБУ, а також підвищення загроз фінансово-економічній безпеці країни.  

Отже, глобалізація має вагомий вплив на розвиток банківської системи 

будь-якої країни. В Україні банки з іноземним капіталом сприяють розвитку 

фінансової системи, збільшують іноземні інвестиції в економіку в цілому, є 

поштовхом до розвитку міжнародних зв’язків. Залучення іноземного капіталу в 

банківську систему має як переваги, так і недоліки. Незважаючи на це, 

залученні іноземні інвестиції дозволили підтримувати стабільність банківської 

системи України навіть в кризових умовах, підвищити стандарти 

обслуговування клієнтів, залучити нові технології тощо.  
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Наявність постійних змін суспільно-економічної системи підтверджує 

факт виникнення такої нової форми суспільного розвитку, як глобальна 

інтеграція. Здійснюється регулярне поглиблення взаємозв’язків та 

взаємозалежностей між економічними суб’єктами на всіх рівнях. Сучасні реалії 

свідчать, що глобалізаційні процеси мають вплив на кожний етап 

життєдіяльності світового суспільства. Крім того, вони виступають його 

основним критерієм та принципом суспільного розвитку, а згідно з цим і 

інституційним механізмом забезпечення його функціонування.  

Україна не стоїть осторонь від сучасних трендів. Країна та її економічна 

система активно бере участь у сучасних тенденція і зазнає впливу 

глобалізаційних процесів. У результаті чого, економіка країни поступово 

інтегрується до міжнародних фінансових ринків. 

З кожним роком глобальна інтеграція стирає кордони країни та регіонів 

економічної діяльності, що спричиняє перешкоди у регулюванні цих процесів. 

Коли ми говоримо про економічну сферу, то традиційно саме фінансовий сектор є 

найсприятливішим до тенденцій глобалізації. Саме банківський ринок є основою 

будь-якої економіки і його чекають значні зміни. Приймаючи поглиблення 

процесів інтеграції за важливу рису сучасної світової економіки, виникає 

необхідність застосування якісно нових та інноваційних підходів до розвитку 

ринку банківських послуг.  

Ураховуючи той факт, що в найближчому майбутньому саме глобалізація 

визначатиме стан світової фінансової системи та фінансовий стан окремих країн, 

проведення аналізу сучасних напрямів фінансових технологій на ринку 

банківських послуг – є важливим фактором формування стратегії глобальної 

інтеграції України у міжнародний фінансовий простір, а також застосування 

запобіжних економічних заходів щодо недопущення негативних наслідків у 

банківській сфері. Останні тенденції розвитку світових банківських технологій 
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слід розглядати як визначальний чинник стратегії розвитку українського ринку 

банківських послуг, котрий дасть змогу задіяти всі механізми динамічного 

економічного зростання. 

Мета роботи: дослідити актуальність впровадження фінтех у сучасних 

умовах, визначити тенденції розвитку інноваційних фінансових технологій на 

ринку банківських послуг України, зосередити увагу на стратегічних напрямах 

розвитку фінтех, проаналізувати дані й факти та зробити відповідні висновки. 

На сучасному етапі основним трендом розвитку глобального ринку 

банківських послуг є цифровізація. Все частіше зростають масштаби 

використання мережі Інтернет. Саме розвиток Інтернет-мережі призвів до 

трансформації сфери фінансових послуг, а саме до появи: дистанційного 

управління фінансами та рахунками, роботів-консультантів, Р2Р кредитування, 

альтернативних видів платежів (безконтактні та мобільні платежі, В2В платежів, 

QR-платежі, електронні та цифрові гаманці а також криптовалюти) та ін. Такі 

перетворення на ринку банківських послуг спровоковані необхідністю скорочення 

витрат, підвищенням безпеки фінансових операцій та забезпеченням відповідності 

сфери послуг суспільству, яке постійно розвивається в напрямку глобалізації. 

Одним із таких стратегічних напрямів розвитку ринку банківських послуг 

України в умовах інтеграційної глобалізації – є впровадження фінтеху. 

Фінансові технології в загальному розумінні – інноваційні технології, які 

використовуються фінансовими інститутами, органами державного управління, 

торговельними організаціями для задоволення потреб споживачі фінансових, 

адміністративних послуг та товарів в умовах розвитку економіки споживання [3]. 

На сучасному етапі фінтех розглядають як екосистему, яка поєднує всіх 

учасників фінансового ринку, зокрема, фінтех-стартапи, регуляторів, банки, 

міжнародні платіжні системи, асоціації банкірів та фінансистів, інкубаторів, 

акселераторів, постачальників [5].  

Якщо раніше фінтех-компанії вважали конкурентами, які становлять 

реальну загрозу для традиційних фінансових інституцій, то на сьогоднішній день 

доведена абсолютно протилежна думка. Більшість фінтех-компаній, які складають 

75 %, та 90 % банківських установ співпрацюють заради досягнення спільної мети 

[1]. Як правило, інституційні установи залюбки приймають співпрацю новаторів, 

тому що першочергове завдання банківських установ – це виявлення сучасних 

потреб клієнтів, впровадження інноваційних фінансових продуктів та побудова 

міцної двосторонньої довіри.  

Відповідно до вищезазначених глобальних змін та потреб у фінтех у 

фінансовому середовищі, відбувається їх розповсюдження на вітчизняному 

банківському ринку. Як і весь світ, Україна взяла курс на створення фінтех у 

відповідь на банківську кризу 2008-2009 років, а потім у результаті кризи 2013-

2014 років. Тому вітчизняний ринок фінансових технологій знаходиться на 

початковій стадії становлення з позитивною тенденцією розвитку. Фінтех з 

кожним роком розвивається і набирає обертів. У 2020 році у сфері фінансових 

технологій в Україні працює понад 191 фінтех-компанія [6].   
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Рис. 1. Динаміка існуючих фінтех-компаній протягом 1991-2020 років 
 

Згідно з даними рис. 1 «Динаміка існуючих фінтех компаній протягом 1991-

2020 років», можемо зробити висновки, що до 2006 року в Україні майже не було 

фінтех-компаній. Після створення першої фінтех-компанії у 1991 році, не 

спостерігається жодної активності у інноваційній діяльності на ринку банківських 

послуг країни. Починаючи з 2006 року, Україна почала акцентувати увагу на 

впровадженні інноваційних фінансових технологій. Значення середньорічного 

темпу росту фінтех-компаній за 2006-2010 роки складає 126,7 %. Така активність 

впровадження фінансових технологій пояснюється погіршенням ситуації на ринку 

банківських послуг внаслідок економічної кризи. За наступні 2011-2015 роки 

середньорічний темп росту заснування фінтех-компаній має значення 118,4 %. 

Тобто, активність нижча ніж за попередній період. Лише у 2013 та 2014 роках, 

спостерігається темп приросту – 124 % та 135 % відповідно. Власне що і доводить, 

що на той час впровадження фінтех-компаній лише як засіб реагування на події 

економічної кризи. Починаючи з 2016-2020 років, Україна активно впроваджує 

інновації у банківську діяльність, що підтверджують дані – 135 % значення 

середньорічного темпу росту. Варто сказати, що активність в фінансовому секторі 

посилюється також під впливом фактору Covid-19 [2, 4, 6]. 

На цьому Україна не припиняє свою активну діяльність впровадження 

інноваційних фінансових технологій на ринку банківських послуг. Від 9 липня 

2020 року затверджено рішення Правління Національного банку України 

«Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року». Стратегія, як покроковий 

план створення в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними 

фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами, включає наступні 

стратегічні напрями: розвинена кешлес-економіка; високий рівень цифрової та 

фінансової грамотності; стала фінтех-система. Даний документ дає можливість 

структуризації та деталізації напрямів розвитку фінансових інновацій на 

наступний визначений термін. Як результат виконання «Стратегії розвитку 

фінтеху в Україні до 2025 року» ― створення сприятливих умов для розвитку всіх 

ніш банківського ринку. 

Таким чином, розгортання інтеграції та глобалізації, в першу чергу сприяє 

появі нових стратегічних напрямків розвитку ринку банківських послуг, зокрема 

фінтех-індустрії. Активний розвиток цифрової та інноваційної фінансової системи 

став популярним трендом на сьогоднішній день. Україна, як частина глобальної 

інтеграції, не відступає від сучасних реалій, а активно бере участь у впровадженні 

фінансово-технологічних стартапів на вітчизняному ринку.  
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Стрімкі зміни, що спостерігаються у світовій економічній та геополітичній 

сферах в останні роки, призводять до виникнення нових ризиків та загроз, появи 

дестабілізуючих чинників, що впливають на фінансову безпеку держави, 

у цілому, та її окремих регіонів. Кожен регіон має свої стратегічні плани 

розвитку, ресурсну базу, економічний потенціал, від яких залежить рівень його 

фінансової безпеки та можливості протистояти внутрішнім та зовнішнім 

загрозам й викликам. Тому питання визначення фінансової безпеки регіонів є 

серед пріоритетних у сучасних світових економічних дослідженнях.  

Питання фінансової безпеки регіону розглядаються у працях багатьох 

вітчизняних науковців [1-2]. З метою визначення теоретичного підґрунтя та 

структурно-функціонального розвитку поняття «фінансової безпеки регіону» 

було здійснено бібліометричний аналіз розвитку даного поняття в наукових 

працях, що реферуються науковою базою SCOPUS. У процесі даного 

дослідження було використано  програмне забезпечення VOSviewer 1.6.15. 

За результатами пошуку наукових статей у базі SCOPUS за ключовими 

словами «financial security» AND «region» виявлено в 1985-2021 рр. – 84 статті 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Публікаційний тренд дослідження понять «financial security»  and «region»  

Джерело: побудовано на основі [3]. 
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Таким чином, результати наведені на рис. 1 свідчать по те, що 

публікаційний тренд з даного питання є позитивно зростаючим. Так, у 2013 р. 

було опубліковано лише 2 статті за цією тематикою, а у 2018 р. – 13 статей, що 

в 6,5 рази є більшим порівняно з 2013 р.  

Проведений аналіз цитувань за допомогою програмного забезпечення 

VOSviewer 1.6.15 дав змогу виявити авторитетних науковців та кластери 

наукових команд, що працювали у даному напрямку та здійснили найбільший 

внесок у розвиток теорії фінансової безпеки регіонів. 

У ході дослідження виявлено 8 кластерів наукових команд, що 

здійснювали дослідження фінансової безпеки регіону та в арсеналі яких є понад 

2 публікації в даній сфері (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Наукові команди, що займаються дослідженнями 

поняття фінансової безпеки регіонів 

Джерело: побудовано на основі [3]. 

 

Кластер 1: Сумський Державний Університет (Україна); 

кластер 2: Дніпропетровський Національний Університет ім. О. Гончара 

(Україна); кластер 3: Фінансовий Університет при Уряді (Росія); кластер 

4: Уортонська школа, Університет Пенсильванії (США); кластер 5: Тауерс 

Ватсон (Індія); кластер 6: Академія Управління Міністерства Внутрішніх Справ 

(Росія); кластер 7: Відділ бухгалтерського обліку (Китай); кластер 8: Відділ 

управління ресурсами (Малайзія).  

З метою виявлення структурно-функціонального середовища та 

виявлення зв’язків фінансової безпеки регіону з іншими галузями досліджень 

здійснено аналіз використання ключових слів у наукових публікаціях, з 

частотою більше 2 згадувань терміну «фінансової безпеки» в статті. У ході 

такого дослідження було виявлено 29 термінів, що згруповані у 6 кластерах, що 

наведені на рис. 3. 

Таким чином, у результаті дослідження виявлено найбільш тісні зв’язки 

поняття фінансової безпеки регіонів з: економічною теорією (кластер 1); 

фінансовою теорією (кластер 2); теорією системи безпеки (кластер 3); теорією 
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управління інформацією (кластер 4); теорією галузі промисловості (кластер 5); 

теорією безпеки даних (кластер 6). 

 

Рис. 3. Результати аналізу структурно-функціонального середовища формування 

поняття фінансової безпеки регіону 

Джерело: побудовано на основі [3]. 

 

Узагальнюючи підходи визначення сутності даного питання, можна 

розглядати фінансову безпеку регіону як своєчасне виявлення можливих загроз, 

що пов’язані з економічною, інноваційною, геополітичною та будь-якою іншою 

діяльністю регіону, встановлення контролю за цільовим використанням 

ресурсів, задля забезпечення надійності усієї фінансової системи, створення 

гарантій стабільного розвитку економіки регіону та стійкої 

конкурентоспроможності серед інших областей, задля покращення загального 

соціально-економічного розвитку регіону. 
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Постановка проблеми. Гарантування фінансової стабільності будь-якої 

держави є надзвичайно актуальним і важливим питанням сьогодення. Процеси 

глобалізації світового господарства активно впливають на економічний 

розвиток багатьох країн. Якщо з одного боку цей вплив має позитивні наслідки 

у вигляді ліберизації зовнішньоекономічних зв’язків, фінансової експансії 

розвинених країн, підвищення міжнародної мобільності капіталу, проте з 

іншого відбувається значне послаблення державноуправлінського впливу та 

контролю за системою грошово-кредитних відносин, що сприяє підвищенню 

вразливості економіки країн, а також потенційній загрозі забезпечення 

фінансової безпеки держав.  

На жаль, сьогодні територіальна цілісність нашої держави знаходиться 

під загрозою, особливо враховуючи події останніх років, що негативно впливає 

на міцність фінансової системи України, основу якої складає саме грошово-

кредитна політика держави. В зв’язку з цим, зростає важливість моніторингу та 

оцінки ризиків сучасного стану фінансової безпеки країни. 

Метою є аналіз динаміки індикаторів грошово-кредитної політики, як 

складової фінансової безпеки, виявлення ризиків функціонування, а також 

пошуки шляхів зміцнення фінансової безпеки України в умовах 

макроекономічної нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова безпека – це складна 

економічна категорія, яка характеризується різноманітним тлумаченням її 

економічного змісту. До складових фінансової безпеки держави належать 

банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектору, інвестиційна 

безпека, валютна безпека, фінансова безпека страхування, боргова безпека, 

бюджетна безпека, а також грошово-кредитна безпека [1]. Підходів до 

трактування терміну «фінансова безпека» є декілька. Зазвичай, в економічній 

літературі її сутність ґрунтується на поняттях «захищеність» та «стабільність». 

Офіційною версією, що затверджена у Методичних рекомендаціях щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України від 29.10.2013, є: «Фінансова 

безпека – це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні 

фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, 

забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються 

умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни» [1].  
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Події останніх років внесли суттєві корективи щодо забезпечення 

стабільної економічної політики України. Тривала гібридна війна Росії проти 

України призвела до часткової втрати виробничо-технологічної інфраструктури 

та промислового потенціалу, дестабілізації грошово-кредитного ринку, втечу 

капіталу за кордон, «коливання» національної грошової одиниці та зниження 

купівельної спроможності населення. Окрім цього, пандемія Covid-19 

спричинила уповільнення розвитку економіки в усіх країнах світу. Негативний 

вплив цієї кризи призвів до погіршення фінансового стану малого та середнього 

бізнесу, що призвело до росту «тіньового» бізнесу. Отже, нагальним завданням 

перед українською владою є проведення вірної та ефективної економічної 

політики щоб запобігти збільшенню загроз фінансової безпеки України. 

Важливу роль у покращенні фінансової безпеки держави грає саме 

безпека у грошово-кредитній сфері. Вона створює певні умови для розвитку 

економіки та має значний вплив на макроекономічне становище в країні: 

стабільність грошової одиниці, рівень інфляції, доступність кредитних ресурсів. 

Водночас вітчизняна грошова сфера характеризується недоліками, такими як 

висока вартість кредитних ресурсів, інфляція та девальвація національної 

валюти, надмірність грошової маси, що унеможливлюють відновлення 

економічного розвитку. Як результат, грошово-кредитна сфера не здатна 

реалізувати в повному обсязі всі свої функції для забезпечення достатнього 

соціально-економічного розвитку держави та реалізації кращого рівня життя 

населення України.  

Нами було досліджено динаміку фактичних значень індикаторів грошово-

кредитної безпеки в Україні. Зазначимо, що оцінка рівня грошової безпеки дає 

об’єктивну інформацію про її рівень, та можливі причини певних ризиків для 

подальшої реалізації заходів щодо їх ліквідації [2, 3].  

Дані розрахунків показують, що за останні п’ять років Україна має досить 

низький рівень монетизації економіки. Що свідчить про зниження ефективності 

функціонування грошово-кредитного сектора. Значення «відношення ВВП до 

обсягу грошового агрегату М2» упродовж 2010-2015 рр. знаходилось в межах 

прийнятих значень, що є свідченням нормальної швидкості грошового обігу. 

Однак, у 2018-2019 рр. цей показник мав максимальне значення і становив 2,8, 

що вказує на зменшення грошових резервів держави, та збільшення готівки, що 

перебуває в обігу за межами банківських установ. Окрім цього, протягом 2013-

2019 рр. головною тенденцією вітчизняного валютного ринку було 

переважання купівлі українцями іноземної валюти над обсягами продажу.  

Показник обсягу готівки у відсотках до ВВП відображає питому вагу 

грошових ресурсів, які обслуговують економічний оборот. Надмірний показник 

цього індикатора є основною загрозою у грошово-кредитній сфері України. 

Високий показник (18,1 %), що перевищив норму у 4,5 рази, свідчить про 

недовіру громадян до банківської системи. Проте, зважаючи на спалах Covid-

19, і запровадження карантинних заходів, зростання готівки поза банками не є 

унікальним явищем.  

Упродовж 2015 р. курс гривні знизився до позначки 24 грн/дол., що стало 

одним з факторів зростання інфляції (143,3 %), перевищивши норму на 36,3 %, 
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та значного збільшення держборгу. Лише у 2019-2020 рр. ситуація 

стабілізувалася (104,1 % та 105 % відповідно). 

Впродовж аналізованого періоду частка довгострокових кредитів у 

загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками навіть не 

відповідає нормам критично мінімального розміру в 30 %, а по результатах 

2020 року набула найнижчого рівня – 18,3 %, внаслідок значного вилучення 

депозитів фізичними особами з комерційних банків, що говорить про ризики 

розвитку реального сектору економіки.  

Співвідношення середньої процентної ставки кредитів комерційних 

банків та рівня інфляції у 2014-2015 рр. було від’ємним, що свідчить про 

неефективну грошово-кредитну політику держави, яка була спрямована на 

утримання основних ставок грошового ринку, що і призвело до збільшення 

вартості грошей та зменшення банківського кредитування суб’єктів 

господарювання. Втім, зі стабілізацією цін, до 2019 року ця ситуація 

покращилася. Але у подальшому очікується зростання інфляції, що знову може 

зумовити гальмування економічного зростання України. 

Більшість показників ілюструють потенційні загрози грошово-кредитній 

безпеці, вказуючи на фактичну втрату сферою грошового обігу та відсутність 

позитивних кредитних відносин, що впливає на соціально-економічний 

розвиток держави. 

Отже, для ефективного функціонування грошово кредитної політики у 

сфері фінансової безпеки необхідно забезпечити зменшення частки готівки у 

загальному обсязі, що сприятиме зменшенню тіньової економіки, належних 

процентних ставок за кредитами, підвищення стабільності грошової одиниці. 

Висновки. Результати аналізу основних індикаторів формування 

грошово-кредитної політики в Україні показали, що рівень фінансової безпеки 

знаходиться в переважно кризовій зоні. І, хоч рівень деяких показників 2019-

2020 рр. покращився, проте наявні потенційні ризики та загрози, які не 

дозволяють казати про стабільність фінансової безпеки України в 

довгостроковій перспективі. Саме тому необхідно розробити дієві заходи, які 

спрямовані на передбачення та швидке усунення ризиків у цій сфері, а також 

впровадити єдину стратегію забезпечення фінансової безпеки грошово-

кредитного ринку.  
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Здійснення прямих інвестицій є досить важливим аспектом економічної  

діяльності, адже вони не лише забезпечують інвестору можливість отримувати 

дохід у формі дивідендів, але й брати участь в управлінні об’єктом 

інвестування. Для підприємства ― це додаткове джерело фінансових ресурсів 

для реалізації інвестиційних проектів та розвитку, покращення іміджу та 

вартості капіталу. Якщо відбувається таке інвестування з-за кордону, мова йде 

про прямі іноземні інвестиції (далі ПІІ), що, за умови виваженої державної 

інвестиційної політики, може стати потужним джерелом її соціально- 

економічного розвитку. З часів незалежності наша держава намагається 

проводити активну політику щодо залучення інвесторів на свою територію, але 

її реалізація на практиці не дає того необхідного ефекту і результату, який 

можливо очікувався від впровадження кожного чергового кроку інвестиційної 

політики [1, c. 26]. 

Метою дослідження є аналіз динаміки прямого інвестування в економіку 

України та надання рекомендацій щодо стимулювання надходження прямих 

інвестицій. 

ПІІ для нашої країни мають величезне економічне значення, оскільки в 

більшості випадків вони супроводжуються позитивними змінами в управлінні 

компаніями, надходженнями нових технологій та підвищенням продуктивності 

праці. Відомі історичні приклади швидкого відновлення економіки за 

допомогою прямих іноземних інвестицій. Наприклад Південна Корея лише за 

декілька десятиліть Південна Корея змогла повністю відновити економіку і 

перетворилася на країну передового розвитку у аграрній сфері, експорті 

електроніки та автомобілів. Жорсткі реформи Чон Хі створили «корейське 

економічне чудо», перетворивши зруйновану війною країну на передову 

економіку світу, представлену такими корпоративними гігантами, як Samsung, 

Hyundai та LG [2]. 

Переважно донорами прямих іноземних інвестицій виступають 

економічно розвинуті країни, або країни, що є офшорними зонами. Прямі 

інвестиції з останніх – по суті є поверненням виведеного з слабко розвинутих 

країн капіталу, який часто має сумнівне походження. Прямі іноземні інвестиції, 

в цьому випадку, виступають засобом його легалізації. До офшорних країн-

лідерів, що інвестують в економіку України належать: Кіпр, Британські 

Віргінські острови та Беліз. З 2015 по 2018 рік ці країни інвестували до України 
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48 913,5 млн дол. США. Протягом 2015 року до України надійшло 43371,4 млн 

доларів США прямих інвестицій. Інвестиції з Кіпру складають 11744,9 млн 

дол., отже їх частка складає майже 28 %. З Віргінських островів у 2015 році 

надійшло 1798,9 млн дол. США – це 4 % від загального обсягу іноземних 

інвестицій. Беліз в 2015 році інвестував в Україну 547,2 млн дол., що складає 

1,2 % від обсягу всіх інвестицій. У табл. 1 наведено частку інвестицій у 

загальному обсязі в розрізі обраних для поглибленого дослідження 

«офшорних» країн. 

Таблиця 1 

Частка інвестицій в загальному обсязі (2017-2019 рр.), % 

Країна 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Кіпр 25,5 27,5 29 

Британські Віргінські 

острови 

4 4 3 

Беліз 1,5 1,4 1,3 

Джерело: складено автором на основі [3]. 

 

Серед країн, що не є офшорними зонами України, але є лідерами за 

інвестиціями в українську економіку можна відзначити Російську Федерацію та 

Нідерланди [5]. Російська Федерація у 2015 році вклала в Україну 1 млрд 658 

млн доларів і протягом наступного року надходження збільшились на 0,5%. 

Однак, з 2017 року інвестиції з країни-агресора кожного року зменшувалися: на 

64% (-0,4 млрд) у 2017 р., на 18% (-0,2 млрд дол.) у 2028 р. У 2019 р. падіння 

склало 60% (-0,2 млрд дол.) [4]. 

Нідерланди у 2015 році вклали в економіку України 0,8 млрд дол. 

Наступного року надходження скоротились на 68% (0,3 млрд). У 2017 році 

притік інвестицій зріс майже на 10%, а в 2018-му – на 240%, склавши в 

грошовому еквіваленті майже 1 млрд дол. У 2019 році ситуація різко змінилась 

і кількість інвестованих в Україну грошей скоротилась на 68% (до 0,3 млрд. 

дол.) [5]. 

Найбільшими донорами для України протягом останніх 5 років були такі 

країни, як Кіпр ― 10,3 млрд дол., Нідерланди ― 7,5 млрд дол., Велика Британія 

- 2 млрд дол., Німеччина ― 1,7 млрд дол., Швейцарія ― 1,6 млрд дол. [3]. 

В Україні іноземних інвесторів приваблює багато факторів, адже країна 

розвивається. Однією з найвигідніших для інвестора умов є сприятливий 

інвестиційний клімат. За даними Європейської бізнес асоціації за 2014-2018 рр. 

індекс інвестиційної привабливості України, маючи тенденцію до зростання, 

залишив негативну площину. На це вплинув ряд позитивних факторів таких, як: 

прийняття нових законів, розвиток електронних сервісів, діджиталізація 

економіки, вільний доступ до державних даних, відносна стабільність 

національної валюти та рівня інфляції, початок проведення реформ в сфері 

освіти, медицини, сільського господарства, послаблення валютного контролю 

[6; 7].  

Водночас, загальний інвестиційний клімат в Україні не можна назвати 

сприятливим. Залишилися і негативні фактори, які не дають індексу досягти 



115  

максимальної позначки. Серед них: високий рівень корупції,  незавершений 

характер земельної реформи, досить великий відсоток тіньової економіки, 

великий тиск контролюючих органів, воєнний стан на Сході країни, 

контрабанда, яка перешкоджає легальному веденню бізнесу тощо.  

Зважаючи на результати досліджень [8; 9], які свідчать про значну 

кореляцію ПІІ та динаміку ВВП, для України більш широке залучення ПІІ є 

важливим стратегічним завданням. З цією метою слід здійснювати політику 

стимулювання зростання обсягів інвестицій. Для цього необхідно: 

• знизити рівень державного регулювання комерційної діяльності; 

• усунути неясності в законодавстві та нормативних актах та завершити 

судову реформу; 

• вдосконалити нормативні акти щодо здійснення майнових прав; 

• завершити адміністративну реформу, зробити процес вироблення 

політики одночасно публічним та прозорим, а отже, усунути  тяганину та 

корупцію; 

• запровадити ефективне корпоративне управління; 

• сприяти розвитку ринків капіталу, насамперед банківського сектору, 

акцій та страхових ринків; 

• зменшити податковий тиск; 

• забезпечити стабільне політичне середовище. 
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У 2020 році пандемія COVID-19 викликала появу наукових досліджень, 

пов’язаних із впливом цього фактора на фінансову безпеку бізнесу. Серед 

вітчизняних авторів в цьому плані необхідно відзначити роботи Н. Федулової, 

М. Джулай 1, Б. Іванюка, О. Маслій 2, В. Горбуліна, Ю. Даник 3. Цей 

перелік є далеко не повним, із розвитком пандемії постійно з’являються нові 

публікації та результати досліджень щодо пошуку ефективних напрямів 

забезпечення безпеки бізнесу в цих умовах.  

Для повноцінного аналізу публікаційної активності у сфері фінансової 

безпеки бізнесу в умовах пандемічних криз було використано методи сучасного 

бібліометричного та візуалізаційного аналізу. Для такого дослідження була 

обрана наукометрична база даних Scopus, а ключовими словами стали 

 «financial security», «business», «pandemic», «financial» (слова подані 

англійською мовою без перекладу, тобто мовою оригіналу статей). 

Спочатку були проаналізовані публікації де зустрічаються терміни: 

«financial security», AND «business». Усього таких матеріалів у базі даних 

Scopus виявлено 164 одиниці (на початок 2021 р.). Візуалізація досліджень була 

виконана за допомогою програми VOSviewer. Було ідентифіковано 25 

ключових слів (частота використання > 3), з подальшим їх уточненням до 15 

слів (було виключено дублікати і терміни, які не мають значення для цього 

аналізу, наприклад «огляд», «стаття» тощо). Таким чином, 15 ключових слів 

було згруповано в 4 кластери, (рис. 1). Потрібно відзначити, що в кластері 3 

(блакитний) поняття «financial security» найбільше корелює з поняттями «small 

business» та «finance», на основі чого було зроблено висновок, що саме 

фінансова безпека малого бізнесу є одним з трендових напрямів досліджень. 

Тож наступним кроком дослідження став аналіз публікацій з ключовими 

ловами «business», AND «pandemic». Статей та книг у цій сфері виявлено 1692 

одиниці (1994-2021 рр.). Хронологічно публікації з даної тематики можна 

поділити на 3 етапи: 1994-2005 рр. – 1-2 публікації на рік, 2006-2018 рр. – 5-10 

публікацій на рік; 2019-і по сьогодні – різке зростання публікацій (у 2020 р. – 

1118 одиниць, що становить 66 % загальної кількості у вибірці). Це свідчить що 

сфера дослідження даного напряму знаходиться на стадії початкового 

зростання. Проведений аналіз свідчить про широкий спектр наукових напрямів 

дослідження різні сфери діяльності бізнесу під впливом пандемії. 
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Рис. 1. Візуалізація найбільш вживаних термінів у матеріалах, присвячених 

фінансовій безпеці бізнесу 

Джерело: побудовано авторами. 
 

На завершальному етапі досліджень було проведено аналіз публікацій з 

ключовими cловами «finance» AND «business» AND «pandemic». За цими 

ознаками було виявлено 147 публікацій (1997-2021 рр.), при цьому у 2020 році 

спостерігалося різке зростання їх кількості (118 статей). Було ідентифіковано 51 

ключове слово (частота використання > 3), потім їх кількість була уточнена до 

35-ти, так як було виключено дублікати і такі, які не мають значення для цього 

аналізу. Таким чином, програмою VOSviewer 35 ключових слів було 

сформовано в 6 кластерів (рис. 2). Розмір кіл відображає щільність 

використання термінів, а товщина ліній ― щільність зв’язків між термінами. 

 
Рис. 2. Візуалізація найбільш вживаних термінів у матеріалах, присвячених 

фінансовим аспектам діяльності бізнесу в умовах пандемії 

Джерело: побудовано авторами 
 

Виокремлені кластери (рис. 2) присвячені: питанням фінансового 

менеджменту на рівні держави, підтримці бізнесу в період пандемії (кластер 1, 

червоний); концепції стійкого розвитку, інноватики та кризового менеджменту, 

особливо в умовах карантину (кластер 2, зелений); питанням виходу бізнесу з 
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фінансової кризи, спричиненої пандемією, особливо пандемією COVID 19 

(кластер 3, синій); ланцюгам поставок в умовах пандемічної кризи, у т.ч. 

пандемії COVID 19 (кластер 4, жовтий); питання рецесії в умовах пандемій та 

пандемії COVID 19, зокрема (кластер 5, фіолетовий); управлінню ризиками в 

умовах пандемій (кластер 6, бірюзовий). 

Для всіх термінів у публікаціях здійснено також візуалізацію накладання 

(рис. 3), яка дозволяє визначити появу термінів у часі, а отже можна виявити 

останні тренди досліджень в академічній сфері.  

 

 
Рис. 3. Візуалізація хронології вживаних термінів 

Джерело: побудовано авторами 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що питання дослідження впливу 

пандемії на діяльність бізнесу набувають поширення в світових наукових 

колах. Це підтверджується значним зростанням публікаційної активності за 

даною проблематикою останнім часом. 
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Бюджетна безпека є важливою складовою фінансової безпеки держави. 

Від ступеня її забезпечення залежить досягнення фінансового благополуччя 

суспільства, конкурентоспроможність економіки та національна безпека 

держави. Нова реальність фінансової безпеки зумовлена ризиками, які пов’язані 

з глобальними процесами, по-перше, політичною напруженістю внаслідок 

незадоволеності станом економічних перетворень і політичною нестабільністю 

на фоні зростання інформаційної відкритості, мобільності та політичної 

активності, проявом чого стає поширення протестного руху проти урядової 

політики. По-друге, ризики пов’язані зі зростанням стратифікації суспільства і 

неспроможністю урядів подолати бідність і забезпечити високі стандарти якості 

життя внаслідок хронічного дефіциту бюджету та зростання державного боргу. 

По-трете, ризики монопольного використання технологічних і фінансових 

інновацій та новітніх цифрових технологій, цифровізації економіки і фінансової 

сфери з одночасним зростання вразливості до збоїв і кіберзагроз. 

У визначенні основних концептів бюджетної безпеки при єдності 

поглядів на суб’єктно-об’єктну сутність спостерігаємо плюралізм точок зору 

стосовно виокремлення структурно-логічних елементів, статики і динаміки 

цільового вектору функціональної дії. Бюджетна та фінансова безпека держави 

забезпечуються бюджетними фінансовими відносинами, головним змістом яких 

є перерозподіл видатків і доходів [1, с. 2]. Відповідно об’єктом бюджетної 

безпеки є бюджетні ресурси та механізм їх формування в рамках діючої 

бюджетної системи й організації бюджетного процесу. Предметом бюджетної 

безпеки виступає діяльність фінансових інституцій і держави в цілому для 

забезпечення її належного рівня шляхом реалізації системи заходів впливу на 

об’єкт бюджетної безпеки відповідно до Стратегії економічної безпеки та 

бюджетної політики. Суб’єктами бюджетної безпеки виступають органи 

державні влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання і 

домогосподарства, суспільство.  

Офіційну позицію [2] підтримують О. Д. Ладюк, О. В. Горалько [3], 

А.В. Кулінська [4, с. 30] в частині, що бюджетна безпека – «це стан 

забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості державних фінансів…» 

[5]. Також О. Д. Ладюк уточнює це поняття, як здатність бюджетної системи 

забезпечувати фінансову та економічну незалежність держави за рахунок 

достатніх фінансових ресурсів, мобілізованих для домашніх господарств 

різного рівня за рахунок накопичення податків та інших доходів, і забезпечує 

ефективне використання бюджетних ресурсів, тобто забезпечення соціального 
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захисту, державного управління…» [5]. Він підкреслює потенційні можливості 

та функціональність бюджетної безпеки, на які також вказують Ситник Н. С. і 

Субицька Д. Я. [6, с. 167], Петричко М. М. [Ошибка! Закладка не определена., с. 

142], а також зв’язок між безпекою і стійкістю. Зокрема, Г. С. Громова 

обгрунтовує взаємозв’язок фінансової стійкості з фінансовою безпекою, 

сприймаючи першу як безперервний процес поступальний рух вперед, тривалу 

і довгострокову спрямованість протистояння загрозам і збереження цілісності 

системи [7, с. 154].  

В. Ф. Дець наполягає, що бюджетна безпека – «стан захищеності 

бюджетної системи і всіх її елементів від внутрішніх та зовнішніх загроз… 

виявлення та протидія дестабілізуючим чинникам, що створюють загрозу» 

функціонуванню бюджетної системи [1, с. 7-8]. Таку позицію розділяє 

Ю. А. Максимов [8]. Дотримуючись функціонального підходу, В. Ф. Дець 

розглядає бюджетну безпеку, як «один з основних індикаторів оцінки 

ефективності державної політики з питань зміцнення соціальної сфери, впливу 

держави на розвиток таких макроекономічних процесів, як економічне 

зростання, забезпечення обороноздатності держави, прискорення темпів 

науково-технічного прогрес, докорінне переоснащення матеріально-технічної 

бази виробництва, розвиток інноваційних процесів, зменшення безробіття, 

підвищення зайнятості та ін.» [9, с. 158]. В свою чергу С. М. Фролов уточнює, 

що все це досягається «…за рахунок збереження фінансової стабільності 

(стійкості) бюджетної системи до впливу загроз» [10, с. 90]. Петричко М. М., 

поряд з виконанням функцій та забезпечення фінансової стійкості державних 

фінансів, зазначає необхідність дотримання збалансованості доходів та видатків 

зведеного бюджету з урахуванням соціально-економічного розвитку економіки 

зазначає [11, с. 142]. За комплексним підходом О. Я. Колісник вважає, що 

бюджетна безпека має складну природу, яку варто розглядати в контексті 

організаційних і правових аспектів, індикативного підходу оцінки бюджетної 

системи і політики, ефективності бюджетного процесу [12, с. 56]. висловлюючи 

власну позицію, Барановський О. І., відмічає важливість заходів із забезпечення 

бюджетного суверенітету держави, платоспроможності на рівні суб’єктів 

бюджетної безпеки «для виконання ними своїх функцій і убезпечення 

функціонування і життєдіяльності з урахуванням балансу доходів і видатків» 

бюджетів всіх рівнів [13, c. 24]. 

Критичний аналіз наукової дискусії дозволів сформувати авторське 

тлумачення поняття «бюджетна безпека»: синтетична категорія економіки, 

теорії фінансів і політології, яка пов’язана з поняттями економічної і фінансової 

безпеки як їх підгрунтя та матеріальної основи, фінансової і бюджетної політик 

як одного з механізмів і індикатора їх реалізації, економічного пресингу і 

фінансової стійкості як системи забезпечення протидії викликам і загрозам з 

метою збереження національних інтересів, зміцнення економічної незалежності 

і фінансової стабільності, сталого соціально-економічного розвитку. 
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Забезпечення фінансової безпеки України є актуальним, як з теоретичної, 

так і з практичної точки зору, особливо в сучасних реаліях, де спостерігається 

нестійкий розвиток світової економіки через низку внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Поряд з багатьма загрозами слід виділити великі масштаби корупції 

та тіньової економіки, які чинять суттєвий вплив на фінансову безпеку держави.  

О. І. Барановський дав визначення категорії фінансової безпеки як «стану 

фінансових потоків в економіці, що дозволяє вважати її одним з найважливіших 

системоутворюючих елементів економічної безпеки держави» [1]. 

Корупція є досить поширеною у світі, однак в багатьох зарубіжних країнах 

діють ефективне антикорупційне законодавство та спеціально уповноважені 

органи, котрі досить успішно не дають змоги цьому негативному явищу 

процвітати. На жаль, в Україні створилось сприятливе середовище для корупції. 

Закон України «Про запобігання корупції» трактує її як вчинення службовою 

особою, котра використовує надану їй офіційну владу та пов’язані з нею 

можливості, неправомірної вигоди або обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших [2]. 

За судженнями З. Варналія [3], тінізація економіки економіка є складним 

соціально-економічним явищем, що представлене сукупністю 

неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і законних, але 

аморальних, економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності 

щодо отримання надприбутку за рахунок приховування доходів і ухилення від 

сплати податків. Тому вона становить серйозну загрозу фінансовій безпеці 

нашої країни, оскільки є причиною відсутності інвестиційної привабливості, 

яка не дає змогу інвесторам реалізовувати фінансові ресурси задля отримання 

вигоди в майбутньому. Поряд з цим, неефективна податкова система та 

постійний дефіцит Державного бюджету змушує уряд брати позики в 

міжнародних організацій. Все це призводить до зростання боргу України перед 

ними та зменшення рівня боргової безпеки, і, як наслідок, фінансової 

відповідно. 

Згідно з дослідженнями Світового банку [4], близько третини української 

економіки переходить у тінь через корупційний фактор уряду. Зрозуміло, що це 

катастрофічні втрати, які суттєво послаблюють фінансову безпеку держави і 

стають загалом реальною загрозою для національної безпеки України. Причиною 

цього є те, що боротьба з корупцією в Україні знаходиться на досить низькому 
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рівні. Динаміка індексу сприйняття корупції, яка оцінюється організацією 

Transparency International [5], свідчить про те, що наша держава недостатньо 

розробляє заходів щодо зниження корупції як явища, котре руйнує імідж країни 

та її населення зокрема. Перше місце по сприйняттю корупції займають такі 

країни як Нова Зеландія, Данія, Фінляндія, наші сусіди Польща та Білорусь 

входять в топ 100, а Україна станом на 2020 р. займає 117 місце серед 180 

країн-учасниць рейтингу.  

Сьогодні тіньова економіка набуває особливого впливу на фінансову 

безпеку держави. Зокрема, для України залишаються гострими проблеми: 

корумпованості владних структур, несплати податків, штучного банкрутства, 

приховування реального фонду оплати, зростання кількості фіктивних 

фінансових операцій, відтік капіталу за кордон. Все вище перелічене 

призводить до зменшення доходів держави та загрожує повноцінному 

досягненню цілей стабілізації бюджету, що знижує потенціал реформування 

фінансової системи [6]. 

За дослідженнями австрійського вченого Фрідріха Шнайдера [7], рівень 

тіньової економіки значно перевищує розрахунки Мінекономіки згідно 

затверджених Методичних рекомендацій [8]. Досліджені роботи науковця, де 

він обґрунтовує та наводить розрахунки стосовно України, в яких рівень 

тіньової економіки становить близько 70 %. У ході аналізу встановлено, що такі 

методи як «витрати населення − роздрібний товарооборот + послуги», 

монетарний, електричний та збитковості підприємств, описані у вже згаданих 

рекомендаціях, не відображають реальні обсяги тінізації економіки нашої 

країни. Станом на 2019 р. сумнівний рівень тіньової економіки України за цими 

методами коливається від 26 до 30 %. 

Це підтверджується динамікою рівня тіньової зайнятості, яка є однією з 

причин виникнення тіньової економіки. Вона не відображається методичними 

рекомендаціями, але розраховується Державною службою статистики України 

[9]. У 2019 р. рівень зайнятості населення у неформальному секторі економіки 

зменшився на 0,77 в. п. і складав 20,87 %.  

Досліджуючи вплив корупції та тіньової економіки на рівень фінансової 

безпеки держави за допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено 

тісний зв’язок між ними. Розрахований парний коефіцієнт лінійної кореляції 

засвідчив прямий лінійний зв’язок між корупцією та фінансовою безпекою. 

Отримані результати підтверджують пряму залежність, так як при зростанні 

індексу сприйняття корупції на 1 % відбувається підвищення рівня фінансової 

безпеки бізнесу на 0,75 %. 

Аналогічно розраховано міру взаємозв’язку рівнів фінансової безпеки та 

тіньової економіки України, де значення коефіцієнта кореляції свідчить про 

високу ступінь оберненого лінійного взаємозв’язку між рівнями фінансової 

безпеки України та тіньової економіки. При цьому зі зростанням рівня тіньової 

економіки на 1 % відбувається зниження рівня фінансової безпеки на 0,91 %. 

У результаті дослідження встановлено, що на фінансову безпеку України 

здійснює вплив значна кількість зовнішніх та внутрішніх чинників. Крім 

масштабних розмірів тіньової економіки та високого корупції, до них належать: 
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− неврегульованість законодавства та регуляторної політики держави; 

− ухилення від сплати податків, що спричиняє дефіцит бюджету; 

− відсутність ефективності використання кредитів, наданих МВФ; 

− повільний розвиток фондового ринку; 

− значний відтік капіталу за кордон тощо. 

На нашу думку, ключовими аспектами протидії загрозам фінансовій 

безпеці України є: 

− зменшення обсягу тіньової економіки, шляхом посилення контролю та 

впровадження більших розмірі штрафних санкцій за несплату податків і зборів; 

− зменшення корупційних зловживань; 

− мінімізація державного боргу; 

− досягнення політичної та соціальної стабільності в країні; 

− урегульованість законодавства та регуляторної політики держави тощо. 

Отже, тіньова економіка та корупція негативно впливають на економіку, 

та зокрема, фінансову безпеку будь-якої країни, не винятком є і наша держава. 

Щоб не допустити подальший деструктивний вплив цих явищ, уряд повинен 

протидіяти їм шляхом застосування конкретних заходів запобігання та 

мінімізації. Якісне їх застосування призведе до підвищення рівня фінансової 

безпеки нашої держави та зменшить вплив таких негативних явищ як корупція 

та тіньова економіка, які носять деструктивний характер.  
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У сучасних умовах основним пріоритетом теоретичних аналізів повинен 

бути фактор фінансового забезпечення економічного зростання, до того ж 

потрібно прикласти неабияких зусиль для вирішення проблем дефіциту 

фінансових ресурсів. Не менш важливим є напрями дослідження мотиваційних 

проявів суб’єкта господарювання в напрямку інноваційної діяльності та 

створення інституційних форм фінансового забезпечення економічного 

зростання в розумінні інноваційної економіки. 

Аналізом та проблематикою теоретичних аспектів фінансового 

забезпечення економічного зростання займалися ряд вітчизняних та зарубіжних 

вчених: І. Радіонова, О. Барановський, П. Юхименко, В. Гаєць, П. Лемещенко, 

М. Крупка, В. Александрова, В. Федосов, С. Онишко, Ю. Зайцев, О. Дзюблик та 

інші.  

Всупереч значній кількості досліджень у цьому плані, проблеми пов’язані  

із фінансовим забезпеченням так і залишаються не вивченими остаточно. 

Проте, більшість науковців схиляються до думки, що розробка системи 

фінансового забезпечення повинна формуватися на основі теоретичних та 

практичних порадах більшої частини практиків-економістів, аби визначити 

основні альтернативні джерела забезпечення економічного зростання. 

Мета цієї статті полягає в наступному: дослідження та стимулювання 

структурних елементів фінансового забезпечення економічного зростання та 

висвітлення фінансування економічного зростання.  

Нині фінансове забезпечення економічного зростання потребує 

неабиякого докладного розбору основних складових, які найбільше впливають 

та знаходяться в контексті фінансів. Згодом без обґрунтування змісту основ 

матеріального фактору фінансів, дослідити суть фінансового забезпечення буде 

не можливо. 

Матеріальною основою фінансів, незалежно якої економічної системи, 

яка містить особисті методи створення та відмінності є фінансові ресурси. З 

боку матеріального змісту, фінанси оцінюються як комплекс економічних 

відносин, які набувають конкретного вираження у фінансових ресурсах, 

шляхом руху різноманітних фондів відповідного спрямування [1, с. 4]. 

Фінансове забезпечення визначається характером двох основних завдань: 

 Як правильно розподіляти вироблений ВВП, щоб згодом сприяти 

максимальному економічному зростанню; 
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 Яким чином та де привернути фінансові ресурси в обсяги, які 

потрібні для належного рівня економічного зростання. 

Аби ефективно вирішити поставлені питання, необхідно запустити 

активний процес розвитку фінансової системи країни. Фінансовій системі 

дають визначення історично сформованої та закріпленої діючим 

законодавством сукупності відносин ринків та інститутів у фінансовій сфері, 

які у свою чергу забезпечать мобілізацію та використання ресурсів, дозволяючи 

задовольнити відповідні потреби людства. Як відомо українська фінансова 

система організована за бюджетним типом, на противагу ринкового типу США, 

Канади та банківського типу Японії та Німеччини. Фінансова система України 

проєктує розподіл найбільших фінансових ресурсів у централізованому 

порядку через систему небюджетних та бюджетних фондів. 

Існує три напрями ефективної фінансової системи, які слугують 

удосконаленням економічних показників. 

1. Стимулювання припливу капітальних вкладень дозволяє ефективно 

забезпечити довгострокове економічне зростання. 

2. Для стабільної економічної діяльності необхідні відповідні фінансові 

внески. 

3. Покращення рівня якості життя населення країни. 

Розглянувши більш детально другий напрям, розуміємо, що основне його 

призначення полягає у поліпшенні рівня продуктивності факторів виробництва, 

а не у збільшенні інвестування. Тобто, навіть, низькі норми заощадження, у 

супроводі ефективного розміщення інвестиційних фондів та високі темпи 

економічного зростання можуть бути відповідними та досягати однакових 

результатів. Переконливим прикладом цієї динаміки слугує США [2, с. 4-8]. 

Одним із найважливіших завдань фінансової політики в Україні є 

примноження фінансових ресурсів на основі таких базових аспектів 

формування ВВП, як заробітні плати, прибуток, розміри податків. Воно існує 

для того, аби усунути диспропорції між капіталом, працею та державою. До 

основних принципів фінансової політики відносять: збалансованість, 

спрямованість на прискорення економічного зростання, розширення 

фінансових ресурсів країни. 

Поняття «фінансове забезпечення» означає сукупність заходів щодо 

забезпечення економічного зростання фінансовими ресурсами через способи, 

форми та методи фінансування, до того ж воно не взаємодіє самостійно від 

фінансування. Також важливим фактором дослідження є кількісна оцінка 

розмірів фінансового забезпечення економічного зростання, вона полягає у 

витратах на економічне зростання та у визначенні ВВП.  

Американські вчені Л. Щукнехт та Р. Танзі при дослідження фінансових  

сфер індустріально розвинутих країн, зробили деякі висновки: при збільшенні 

видатків у цих сферах, це не призводе до збільшення соціальних індикаторів. 

Вони вважали, що оптимальний рівень видатків повинен бути не вище ніж 30 % 

ВВП і лише в такому випадку збільшення соціальних видатків проявить 

результативність. Якщо уважно прослідкувати за їхніми дослідженнями, 

розуміємо, що соціально-економічне положення держав із невеликим 
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фінансовим забезпеченням, та держави у яких воно досить «велике», не 

відрізняється помітними коливаннями. Тобто, система фінансового 

забезпечення потребує вивчення головних елементів фінансового механізму 

[3, с.42]. 

Сутність методів та форм фінансового забезпечення економічного 

зростання полягає у конкретності способу дій, які спрямовуються на практичне 

досягнення поставлених цілей економічної політики. Тобто, це дії, які 

пов’язуються із фінансуванням відповідних інноваційних проєктів для 

забезпечення модернізації суб’єктів господарювання. Вони впливають на 

принципи без відшкодування та повернення, проте боргове та інфляційне 

самофінансування не підлягають впливу наявних дій. 

Для того аби збільшити обсяги фінансового забезпечення економічного 

зростання в Україні, необхідно вирішити ряд проблем, зокрема надвисоких 

ризиків, які супроводжуються великими втратами; неефективного 

використання фінансових ресурсів; комерціалізації продукції; нецільове 

використання державних пільг. Сьогодні постає завдання стимулювання 

фінансового забезпечення економічного зростання в Україні, яке є життєво 

необхідним для держави. Головним повинні стати ресурсне забезпечення та 

розробка ефективних методів стимулювання фінансової системи [4, с. 107]. 

Отже, аналізуючи все вищезазначене, фіксуємо, що на даний час 

виникають потреби у розробці механізму удосконалення співіснуючих 

інституційних форм, для оптимального фінансового забезпечення економічного 

зростання; пошуку розв’язання поставлених завдань, щодо розширення 

фінансового забезпечення економічного зростання та фінансових ресурсів в 

цілому. Актуальності набуває наявність спонукальних мотивів для введення 

інновацій і встановлення на їх основі якісного рівня фінансового забезпечення 

економічного зростання. Якщо зважати на всі ці поради, то вже за декілька 

років можна вийти на новий рівень розвитку фінансового забезпечення в 

Україні, а згодом отримати бажаний результат. 

 

Список використаних джерел: 

1. Василик О. Д., Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. Проблеми 

фінансово-кредитного регулювання в перехідній економіці: зб. наук. 

праць. Київ : НАН України, Ін-т економіки, 1996. 109 с. 

2. Давидов А. Ю. Американська модель економічного розвитку: фінансові 

аспекти. США – Канада: економіка, політика, культура. 2007. № 6. С. 3-20. 

3. Бланк І. А. Управління формуванням капіталу. Київ : Ніка-Центр, 2000. 

512 с. 

4. Товт Т. Й. Особливості фінансування в Україні. Актуальні проблеми 

економіки. 2008. № 3. С. 102-108. 

 

 

 

 

 



128  

УДК 658.153 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Аліна Кузьменко, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Третяк Н. М., к.е.н.,доцент 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

 

Важливою складовою фінансового управління компанією є грошові 

потоки. Адже в сучасних умовах функціонування підприємства неможливе без 

використання фінансових ресурсів. Функціонування підприємства має 

динамічний характер, що зумовлено неперервним та циклічним рухом потоків 

грошових коштів. Низький рівень ефективності управління грошовими 

потоками може призвести до негативних наслідків, які впливають на 

фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Надходження 

грошових коштів формується в результаті здійснення господарських операцій, а 

їх витрачання вимагає чіткого цільового спрямування задля досягнення 

поставлених господарських цілей підприємства. Невиконання цих умов 

призводить до порушення складової структури господарських засобів, 

недостатнього рівня технічної оснащеності виробництва та фінансової 

залежності суб’єкта господарювання. 

Питанням механізму управління грошовими потоками суб’єктів 

господарювання зумовлена значна кількості наукових праць. Вагомий внесок у 

її дослідження зробили такі відомі науковці Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, Д. Ван 

Хорн, А. Кінг, В. Бочарова, І. Бланк, В. Ковальова, С. Ф. Голова, 

В. М. Костюченко, А. Г. Загородній, Л. Лігоненко, А. Поддєрьогіна, 

О. Терещенко, О. Шеремет та інші. Проте дане питання досліджено не в повній 

мірі та потребує подальшого вивчення. 

Грошові потоки – це головний елемент забезпечення життєдіяльності 

господарських суб’єктів, вони відображають економічний процес, тобто 

сукупність розподілених у часі надходжень та витрат грошових коштів і їх 

еквівалентів, генерованих підприємством при реалізації господарської 

діяльності. Створення ефективної та раціональної системи управління 

грошовими потоками підприємства є незаперечною, так як і необхідність 

розробки теоретичного базису її функціонування.  

Основна мета ефективного управління грошовими потоками полягає в 

забезпеченні фінансової рівноваги підприємства в процесі його господарської 

діяльності. Досягнення цієї мети відбувається шляхом знаходження рівноваги 

між потоками надходження та потоками витрачання грошових коштів [1]. 

Процес управління фінансовими ресурсами на підприємстві є дуже 

складним, адже охоплює весь ланцюг стратегічного та оперативно-тактичного 
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управління. Якісне виконання основних функцій управління грошовими 

потоками можливе за умов ефективно налагодженого організаційно-

економічного механізму – системи взаємопов’язаних між собою елементів, яка 

визначає і забезпечує реалізацію комплексу заходів на кожному із етапів 

управління грошовими потоками.  Ефективне управління грошовими потоками, 

які забезпечують фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання, 

базується на об’єктивній та якісній їх оцінці. Механізм управління має 

ґрунтуватися на принципах системності, інтегрованості, достовірності, 

динамічності, відповідності цілям підприємства, досяжності, ефективності, 

багатоваріантності. Процес управління грошовими потоками суб’єктів 

господарювання умовно можна поділити на три блоки [2]. 

 
 

Рис. 1. Блоки управління грошовими потоками суб’єктів господарювання [3] 

Перший блок – це 
забезпечення 
нормативної бази для 
функціонування 
механізму на основі 
розробленого 
законодавства на 
державному рівні та на 
рівні підприємства. До 
державних 
нормативних актів 
можна віднести 
положення, стандарти 
НБУ та закони України. 
Також кожне 
підприємство 
розробляє для себе 
пакет власних 
нормативних 
регламентів, при цьому 
враховуються певні 
особливості виду 
господарської 
діяльності задля 
забезпечення його 
ліквідності та 
платоспроможності на 
достатньому рівні. Це 
може бути посадова 
інструкція або ж наказ 
про облікову політику. 

Другий блок – це 
організаційне 
забезпечення 
функціонування 
механізму управління 
грошовими потоками 
підприємства. Цей 
блок включає в себе 
координацію 
довгострокових та 
поточних планів, 
визначення стратегій 
управління. 
Налагоджена 
організаційна система 
надасть змогу 
визначити загальну 
концепцію в процесі 
управління. 

Третій блок – це 
обліково-економічна 
складова, що 
забезпечує процеси 
фінансування цього 
механізму, ефективне 
управління витратами 
та мотиваційні аспекти 
його функціонування. 
Результатом 
функціонування цього 
блоку є прийняття 
управлінських рішень, 
які несуть за собою 
підвищення 
ефективності руху 
грошових потоків та, 
як наслідок, зміцнення 
фінансового стану 
підприємства. 
Необхідність 
реорганізації системи 
управління в більшості 
випадків – це єдиний 
спосіб вирішення 
проблем зі втратою 
платоспроможності 
підприємства.  
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Можна виділити п’ять основних завдань, що спрямовані на досягнення 

визначеної мети ефективного управління грошовими потоками підприємства: 

− економічне обґрунтування джерел, обсягів та періодичності залучення 

позикових грошових потоків; 

− виявлення  напрямів, обсягів, часових періодів та пріоритетності 

витрачання коштів; 

− забезпечення достатнього рівня платоспроможності, фінансової стійкості 

та ділової активності суб’єкта господарювання; 

− забезпечення безперервності та достатності формування грошових 

потоків; 

− підвищення рівня чистого грошового потоку [4]. 

Грошовий потік підприємства формує його зовнішні та внутрішні 

грошові відносини. Зовнішні  включають в себе грошові відносини українських 

підприємств з прямими суб’єктами фінансового ринку, тобто інвестиційними 

фондами та компаніями, страховими організаціями, валютними та акційними 

біржами, банками.  

Окрім того, до зовнішніх грошових відносини належать взаємозв’язки з 

бюджетами установами всіх рівнів, а також з позабюджетними фондами та з 

іншими суб’єктами господарювання. Внутрішні відносини ― це грошові 

відносини між основним та дочірнім підприємством, між структурними 

підрозділами підприємства [5]. 

З метою підвищення ефективності управління грошовими потоками 

вітчизняних підприємств необхідно:  

– залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків як 

вимірників фінансової стійкості та платоспроможності;  

– досліджувати галузеві закономірності грошових потоків та враховувати 

їх у практиці обліку та аналізу підприємства;  

 – визначати потоки в обліковій у тому числі оперативній інформації для 

формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху 

грошових коштів підприємств;  

– удосконалити методику аналізу грошових потоків;  

– ураховувати фактори руху коштів вітчизняних суб’єктів господарювання 

в умовах невизначеності та ризику. 

Отже, можна зробити висновок, що управління грошовими потоками 

підприємства полягає у обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення 

управління грошовими потоками підприємства, вони дають можливість 

провести поглиблений аналіз управління грошових коштів, контролю за їх 

використанням та руху грошових коштів в процесі виробничо-господарської 

діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових 

показників та дає більш повну інформацію про грошові кошти підприємства. 
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Інвестиції виступають необхідною умовою економічного та соціального 

розвитку кожної країни. Оскільки процеси глобалізації впливають на 

структуру, об’єкти, сфери інвестування, то логічно обумовлена потреба 

дослідження інвестицій з точки зору інвестиційної безпеки.  

Дослідження проблем інвестиційної безпеки необхідно проводити з 

визначенням ключових категорій та факторів, які прямо чи опосередковано 

впливають і піддаються впливу внаслідок інвестування та залучення інвестицій. 

Зростання й прискорення руху капіталів на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, кризи, мінливість умов як для реального сектору економіки, так і 

фінансової сфери, обґрунтовує актуальність наукових досліджень щодо безпеки 

інвестиційної діяльності.  

Інвестиції найчастіше перекладаються як капіталовкладення. Законом 

України «Про інвестиційну діяльність» [1] інвестиціями визначено всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.  

Під інвестиційною безпекою слід розуміти досягнення рівня інвестицій, 

що дозволяє оптимально задовольняти поточні потреби національної економіки 

в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovopraktichna-konferenc-26-04
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovopraktichna-konferenc-26-04
http://economyandsociety.in.ua/
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застосування і повернення інвестованих коштів, оптимального співвідношення 

між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за рубіж, 

підтримання позитивного національного платіжного балансу.  

В Україні проблема забезпечення інвестиційної безпеки на сьогодні є 

особливо актуальною з точки зору необхідності подолання падіння 

виробництва, дисбалансів економіки та освоєння нових видів діяльності й 

оновлення, де необхідно, існуючих товарів і послуг.  

Дослідження інвестиційної безпеки обумовлено не лише глобалізацією, а 

й лібералізацією ринку капіталів і тенденціями руху прямих іноземних 

інвестицій, які суттєво змінилися з початку ХХІ ст. Звичайно, усі екзогенні та 

ендогенні фактори, ризики та загрози, які впливають на стан забезпечення 

безпеки врахувати неможливо, але слід застосовувати заходи з протидії та 

зменшення їх впливу. 

Вплив на інвестиційну складову фінансової безпеки здійснює держава 

шляхом конкретних регулятивних заходів. Метою цього виступає забезпечення 

відтворення та зростання економіки. Вважаємо, що певною базою для цього є 

оптимальний рівень інвестування та інвестиційної безпеки. 

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України включають питання інвестиційної безпеки у термін інвестиційно-

інноваційна безпека. Згідно даних рекомендацій [2], інвестиційно-інноваційна 

безпека ― це стан економічного середовища у державі, що стимулює 

вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в розширення 

виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного виробництва, 

інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання 

ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні 

продукції з високою часткою доданої вартості.  

Вважаємо, що ключовими індикаторами інвестиційно-інноваційної 

безпеки Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, які мають  вплив на фінансову безпеку України, є: 

- валове нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП; 

- відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу 

капітальних інвестицій, відсотків; 

- відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, 

відсотків; 

- відношення кредитів, наданих нефінансовим корпораціям та домашнім 

господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості 

(кумулятивно, скореговані на курсову різницю), відсотків ВВП.  

Важливим макроекономічним індикатором інвестиційної безпеки є валове 

нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП. Відзначимо, що показник 

ВВП виступає базою для багатьох індикаторів фінансової та інвестиційної 

безпеки.  

Як свідчать дані статистики, то значення індикатора протягом останніх 

п’яти років не досягає навіть мінімального критичного рекомендованого 

значення (18 %) [3], за необхідного оптимального – 30 %. 
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Відзначимо також, що інвестиційна безпека впливає і на небанківський 

фінансовий сектор.  Він протягом досить тривалого часу отримує наслідки 

впливу негативних явищ, загроз та факторів як зовнішнього, так внутрішнього 

походження. В результаті, відповідні  індикатори небанківської безпеки 

України у 2015-2019 роках демонструють критичні значення та погіршення 

показників. Зокрема, рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП, 

%) знизився від 1,49 % у 2015 році до 1,33 % у 2019-му. Рівень капіталізації 

лістингових компаній (% до ВВП) знизився від 3,21 % 2015 року до 0,29 % ― 

2019-го [5]. 

Ситуацію у сфері інвестування в Україні ускладнює також значна частка 

підприємств, що працюють в «тіні». Одним з критеріїв оцінки і сприйняття їх 

суспільством ефективності впроваджуваних реформ є детінізація економіки. 

Вважаємо, що тіньовий сектор не першопричиною, а наслідком наявних в 

економіці проблем.  

Однією з основних загроз, яку представляє тіньова економіка для  

інвестиційної та фінансової безпеки, є спотворення механізмів дії законів та 

інструментів ринку, що призводить до неефективності механізмів 

стимулювання економіки, стримуючи економічний розвиток країни.  

Погоджуємося з позицією Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, що єдиним ефективним шляхом детінізації економіки країни є 

створення сприятливих умов для діяльності всіх суб’єктів ринку у легальному 

секторі завдяки поліпшенню інвестиційного клімату в країні та створенню 

такого інституційного середовища, для якого тіньова економіка стала б 

неефективною [4]. 

Забезпечення інвестиційної безпеки передбачає скорочення експорту 

українського капіталу за межі країни, відсутність широкомасштабних обсягів 

вільного іноземного капіталу, значної конкуренції між сферами його 

спрямування і країнами, що залучають іноземні інвестиції.  

Варто зауважити, що досягненню інвестиційної безпеки сприятимуть такі 

заходи, які варто реалізувати на державному рівні: забезпечити скорочення 

дефіциту бюджету, максимізувати ефективність політики державних 

запозичень, запровадити дієву антиінфляційну політику, здійснювати заходи 

щодо зменшення обсягів тіньової економіки.  

Підсумовуючи емпіричні дослідження окремих аспектів впливу 

інвестиційної безпеки країни на фінансову безпеку, визначимо, що державна 

інвестиційна політика потребують постійного моніторингу та контролю з точки 

зору державної стратегії фінансової безпеки. Негативні тенденції у значеннях 

індикаторів інвестиційної складової відбиваються на загальній динаміці 

показників фінансової безпеки, тим самим створюючи загрози розвитку 

національній безпеці та суверенітету держави в цілому [6]. 
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Інноваційний розвиток є вирішальною передумовою забезпечення 

економічного зростання підприємств та економіки країни загалом. Сьогодні в 

Україні обмеженість фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств, у тому числі й оновлення їх технологій та матеріально-технічної 

бази, є однією з основних проблем впровадження інновацій. Рушійною силою 

для активізації інноваційного розвитку підприємств може стати використання 

банківського кредитування. Тому питання активізації та розширення 

можливостей банківського кредитування інноваційного розвитку підприємств в 

загальній системі фінансового забезпечення їх інноваційних перетворень, 

набувають сьогодні особливої актуальності. 

Метою дослідження є пошук можливостей активізації банківського 

кредитування інноваційного розвитку підприємств на основі аналізу факторів 

та ризиків, які цю активізацію гальмують. 

Впровадження інновацій для розвитку підприємств сприяє генеруванню 

додаткових конкурентних переваг, підвищенню конкурентоспроможності, 

нарощенню прибутків. Сьогодні в Україні, на жаль, спостерігається 

гальмування інноваційного розвитку підприємств: протягом останніх років 

зменшується кількість суб’єктів, які впроваджують інновації, а також кількість 

видів інноваційної продукції, не дивлячись на те що така продукція 

користується вищим попитом. Одним з ключових стримуючих впровадження 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
http://www.ukrstat.gov.ua/
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інновацій для підприємств є відсутність фінансування. Частка фінансування 

інновацій за рахунок банківських кредитів за 2019 рік становила лише 8,1 %. 

Основними гальмівними факторами у розвитку банківського 

кредитування інновацій зі сторони споживачів є висока вартість кредитних 

ресурсів, а зі сторони банків – обмежений обсяг довгострокових кредитних 

ресурсів. Банківський сектор України на сьогодні не є повністю фінансово 

спроможними генерувати достатній обсяг кредитного забезпечення і 

відповідним чином обслуговувати інноваційний процес в Україні, а також не 

готовий брати на себе такі ризики [1, с. 185]. 

Банкіри зазначають, що стримувати кредитування інновацій у 

найближчий перспективі можуть споживчі настрої підприємств та населення, 

які залежать від стану економіки і стабільності курсу національної валюти.  

Для банків найважливішим фактором при кредитуванні інноваційного 

розвитку є контрольованістю ризиків та їх допустимість. Рівень ризику 

збільшується через: недосконалість нормативно-правової бази щодо питань 

ризиків; раптовість виникнення негативних впливів; відсутність виконання дій 

або комплексу заходів, направлених на уникнення ризиків, нівелювання їх 

негативних проявів; відсутність практичного досвіду розв’язання нових завдань 

та ситуацій [2]. 

Кредитний ризик є ймовірністю отримання збитків через неповернення 

позичальником кредитних коштів, а також через несвоєчасне повернення 

боргових зобов’язань. Кількісно ступінь ризику банківського кредитування 

демонструється рівнем кредитних відсотків, тобто зростання ризиків 

супроводжується збільшенням кредитної ставки. Таким чином, відсоткова 

ставка є індикатором кредитного ризику. 

Діагностика банківського кредитування інноваційного розвитку 

підприємств дозволяє виокремити наступні ключові проблеми його активізації 

та нарощення: повільні темпи інноваційних перетворень реального сектору 

економіки; наявність дисбалансу у темпах розвитку фінансового та реального 

секторів національної економіки; несприятливий інвестиційний клімат; 

правова, політична та економічна нестабільність; незахищеність прав 

кредиторів; низька ефективність бізнесу; відсутність належної інфраструктури 

інноваційного ринку, ринку землі та нерухомості тощо [3 с. 15]. 

Деякі гальмуючі чинники активізації банківського кредитування є й у 

самій банківській системі: недостатній рівень капіталізації; обмеженість 

інвестиційного кредитування короткостроковою ресурсною базою; висока 

вартість депозитних ресурсів; відносно низька дохідність інвестиційних 

кредитів та підвищена ризикованість; складність оцінки платоспроможності 

позичальника та кредитних ризиків інноваційних проектів; відсутність у 

більшості банків ефективних механізмів та інструментів управління ризиками, 

планування та стратегії розвитку; низький рівень банківського менеджменту і 

корпоративного управління тощо [1, с. 187].  

Одним із важелів активізації та розширення обсягів банківського 

кредитування інноваційного розвитку підприємств може стати 

загальнодержавна стратегія державно-приватного партнерства (ДПП) в 



136  

науково-інноваційній діяльності. Розробка такої стратегії ДПП повинна перш за 

все розроблятись у напрямі побудови національної інноваційної системи на 

основі співпраці державного та приватного секторів. У рамках ДПП повинні 

бути розроблені форми співпраці у кожній з підсистем національної 

інноваційної системи. З огляду на це необхідно розбудовувати не лише 

коопераційні зв’язки у кожній з підсистем, але і між ними загалом. 

Ще одним шляхом активізації кредитування інновацій може стати 

використання багатокомпонентної ієрархічної моделі банківського 

кредитування інновацій, яка має передбачати створення спеціалізованого банку 

інноваційного розвитку та впровадження нових нетрадиційних методів та 

інструментів кредитування.  

Створення банку інноваційного розвитку дало б можливість суттєво 

прискорити процедуру відбору інноваційних проектів для залучення 

відповідних кредитів. Завданням такого банку має стати розробка нових 

банківських продуктів з інноваційного кредитування підприємств, які 

впроваджують нові технології і здійснюють комерціалізацію нововведень [3, 

с.16]. Банк має орієнтуватись також на довгострокову підтримку інноваційних 

та модернізаційних проектів малого бізнесу, і при розгляді тих чи інших 

пропозицій банк оцінює в першу чергу їхню ефективність – економічність, 

екологічність, енергоефективність та безпеку.  

В інноваційній сфері не доцільно використовувати традиційні методи 

кредитування, що зумовлює необхідність впровадження нових нетрадиційних 

методів та інструментів кредитування. Серед таких методів варто увагу 

акцентувати на лізингу, факторингу, венчурному кредитуванні, форфейтингу, 

проектному фінансуванні, «кредитуванні на замовлення» та методі пакетування 

проектів. 

Для розвитку процесів кредитування банками інновацій необхідно 

розробити методику інноваційного кредитування, яка б включала такі 

обов’язкові етапи: визначення методу кількісної оцінки інноваційного ризику, 

що створює умови для проведення якісного аналізу питань ймовірності 

досягнення кінцевої мети інноваційного проекту; визначення рівня впливу 

ризиків на інноваційний проект та обсяги непередбачених витрат и матеріалів; 

визначення критеріїв оцінки кредитоспроможності на основі прогнозування 

майбутніх грошових потоків позичальників, що реалізують інноваційні 

проекти; використання методичного підходу до розрахунку відсоткової ставки 

банку з урахуванням венчурної складової та компенсації ризиків банку, 

пов’язаних з реалізацією інноваційного проекту на стадії розробки 

інноваційного проекту [4, с. 25].  

Отже, сьогодні в Україні банки побоюються кредитувати інноваційний 

розвиток підприємств через низку причин, основними з яких є значній ризики 

та відсутність досвіду якісного аналізу окупності інноваційних проектів, 

обмеженість довгострокових кредитних ресурсів, нестабільну політичну та 

економічну ситуацію в країні. Але такий вид кредитування в нашій країні 

потребує розвитку, тому запропоновано кілька шляхів його активізації, які 

вимагають узгоджених і виважених дій усіх гілок влади та банківського 
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сектору. Розвиток інновацій в Україні сприятиме нарощенню конкурентних 

переваг українських виробників на вітчизняних та світових ринках. 
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Грошовий оборот як макроекономічне  явище є, безумовно, важливим для 

економіки будь-якої країни. Аналізуючи його стан та структуру, можна 

окреслити загальні межі її економічного благополуччя, а раціонально 

організовуючи, сприяти вирішенню гострих проблем сучасного етапу розвитку 

економіки. За професором В. Д. Лагутіним: «Грошовий оборот – це рух грошей 

у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання національного 

продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг 

готівки» [1]. Висока частка готівки в обігу є підтвердженням недостатнього 

розвитку грошових відносин, тоді як низька частка – навпаки. 

Організацією грошового обороту в Україні за чинним законодавством 

займаються банки, а нaгляд i контроль за виконанням банками вказаної функції 

здійснює НБУ (згідно Конституції та Закону «Про Національний банк 

України»). У сучасних умовах розвитку ринкової економіки його дії мають 

бути спрямовані, з одного боку, на розвиток безготівкового грошового обігу (а 

саме: активізацію використання електронних та цифрових  грошей, банківських 

карток), а з іншого боку – на покращення функціонування готівкового 
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грошового обігу (зокрема підтримку стабільності національної валюти, 

таргетування інфляції). 

В умовах фінансово-економічної кризи в Україні, невизначеності 

перспектив розвитку економіки, законодавчих та урядових рішень внаслідок 

військових дій, торговельних сутичок з країною-агресором, кризи влади, 

несприятливих макроекономічних передумов розвинулося розбалансування 

основних макроекономічних пропорцій, дестабілізувалася банківська система, 

змінився характер і динаміка грошового обороту. Порівняно з 

високорозвинутими країнами світу, в яких частка готівки в структурі грошової 

маси не перевищує 4–7 %, в Україні чверть грошової маси знаходиться поза 

банками. Тобто, існує значний відрив від інших країн світу в технологіях і 

засобах безготівкових розрахунків. На сьогодні кількість готівки в обігу 

(грошовий агрегат М0) постійно збільшується (рис. 1). Окрім вищеназваного, до 

причин цього процесу належить той факт, що українці дотримуються 

викарбуваної роками думки, згідно якої оплата готівкою ― це завжди швидше 

та зручніше, а банківські транзакції ― не зовсім безпечні. До того ж, за 2020 рік 

готівки в обігу стало на третину більше і вона становить 558,5 млрд грн, про це 

повідомляє Нацбанк [2]. Цю тенденцію пов’язують зі зростанням фінансових 

заощаджень та попитом на ліквідні активи через невизначеності в умовах 

пандемії. 

 

Рис. 1. Динаміка частки готівкових коштів 2015-2020 рр. 

 

Однак, попри зростання готівки, зазначають у Нацбанку, упродовж року в 

обігу також зростали обсяги коштів на рахунках банків. Частка безготівкових 

операцій у загальній сумі операцій з платіжними картками за минулий рік 

зросла з 55 % у січні до 58 % у листопаді (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Динаміка частки безготівкових операцій 2015-2020 рр. 

28,8 

27,7 27,6 
28 

27,6 
27,2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Частка готівки в грошовій масі,%  

30,7 35 
39,3 

45,1 49,4 
58 

0

20

40

60

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Частка безготівкових операцій,% 



139  

Отже, станом на 2021 рік у всьому світі відбувається інтенсивний процес 

скорочення готівкового грошового обігу, в той час як в Україні однією з 

найважливіших проблем грошово-кредитної політики є його 

невпорядкованість. Тому повсюдне впровадження безготівкових платежів при 

одночасному скороченні готівкових може допомогти вирішити, перш за все,  

ключове для України питання – скорочення обсягу тіньової економіки [3]. Для 

розвитку безготівкового обігу необхідно створити сприятливі умови, що 

можливо при поступовому відновленні довіри населення до банківського 

сектору та діяльності НБУ у сфері безготівкових розрахунків. Тобто, банки 

активніше повинні займатися фінансовою освітою з метою підвищення свого 

іміджу та ознайомлення клієнтів з новими банківськими продуктами, про 

існування яких більшість фізичних осіб навіть не знає [4]. 
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Прагнення досягнення Цілей сталого розвитку вимагає від урядів країн 

світу наявності достатнього обсягу довгострокових фінансових ресурсів як для 

вирішення важливих соціально-економічних завдань, так й швидкого 

реагування на глобалізаційні виклики, до яких відносять різноманітні за своєю 

першопричиною виникнення, природою та наслідками кризові явища. 

Акумулювання фінансових ресурсів здійснюється в консолідованому бюджеті 

країни, а їх основним джерелом є податки. В цьому аспекті важливим 

завданням постає ефективність фіскальної політики, базуючись на надійному 

теоретичному і методологічному підгрунті визначення її сутності та 

особливостей, враховуючи сучасні реалії. 

Теоретичні засади фіскальної політики сформовані зарубіжними і 

вітчизняними вченими, зокрема, Б. Беккером, А. Вагнером, Дж. М. Кейнсом, 

К. Макконнеллом, А. Маршаллом, А. Пігу, У. Петті, П. Самуельсоном, 

А. Смитом, С. Фішером, М. Фридманом, Й. Шумпетером та ін. Практичні 

https://bank.gov.ua/ua/statistic


140  

аспекти фіскальної політики в подальшому розвинули в наукових публікаціях 

А. Аганбегян, Б. Алієв, В. Базилевич, З. Варналій, О. Гудзь, А. Крисоватий, 

М. Крупка, І. Лютий, С. Льовочкін, В. Мельник, О. Міронов, В. Міщенко, 

О. Татаркін, Л. Усенко, І. Школьник, Д. Чернік, В. Федосов, С. Юрій та інші. 

Для узагальнення теоретичних засад фіскальної політики важливим є 

визначення її економічної сутності (табл. 1). Враховуючи те, що фіскальна 

політика реалізується через фіскальний механізм, критичний аналіз тлумачень 

поняття «фіскальна політика» свідчить схильність дослідників ототожнювати 

його з поняттям фіскального механізму. Натомість Масліченко С. наголошує, 

що фіскальний механізм – це сукупність організаційно-економічних відносин з 

приводу розподілу та перерозподілу національного доходу з метою досягнення 

загальноекономічних і соціальних цілей у суспільстві [4, с. 4]. Систематизація 

наукових поглядів показала, методологічний базис дослідження теорії і 

практики фіскальної політики формують іманентний, контекстуальний, 

історичний, системний та комплексний підходи. 

Таблиця 1 

Узагальнення визначень сутності поняття «фіскальна політика» 

Автор  Фіскальна політика – це … 

Слатвінська М. [1, с. 12] 

сукупність заходів, методів, прийомів уряду, спрямованих на 

формування, розподіл і використання централізованих фондів 

держави, вирішення протиріч, що виникають як реакція на зовнішні та 

внутрішні фіскальні шоки й згладжування дисбалансів, які 

утворюються у фіскальній системі, шляхом змін у системі 

оподаткування, державних видатках, соціальних внесках, фінансуванні 

боргу з метою впливу на економіку і реалізації завдань стратегії 

соціально-економічного розвитку країни 

Василик О. [2] 

Воробйов Є.,  

Гриценко А. та ін. [3] 

сукупність фінансових заходів держави щодо формування величини і 

структури державних витрат, трансфертних виплат і системи 

оподаткування 

Масліченко С. [4, с. 8] 

суб’єктивна форма прояву об’єктивної дії фіскального механізму, як 

сукупність методологічних принципів, практичних форм організації та 

методів використання державних фінансів  

Соломенко С. М. [5, с. 4] 

сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних 

витрат шляхом впливу на стан господарської кон’юнктури, 

перерозподілу національного доходу, нагромадження необхідних 

ресурсів для фінансування соціальних програм 

Базилевич В. та ін.  

[6, с. 690] 

урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу 

і структури державних витрат з метою забезпечення належного рівня 

зайнятості, запобігання і обмеження інфляції та згубного впливу 

циклічних коливань 

Джерело: побудовано автором на основі опрацювання вказаних наукових праць 

 

На нашу думку, спираючись на сутнісну основу поняття «політика» за 

системним і комплексним підходами фіскальну політику доцільно розглядати, 

як: 1) діяльність держави, що спрямована на забезпечення макроекономічної 

стабільності і детінізації економіки, стримування інфляційних процесів, 

безробіття і трудової міграції шляхом створення сприятливого бізнес-

середовища та інвестиційного клімату за допомогою зменшення податків і 

впровадження податкових стимулів, збільшення державних інвестицій. Це 
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відповідає безпосередньо меті фіскальної політики; 2) складна система 

організації економічних відносин її реалізації, що складається з двох 

взаємозалежних підсистем – бюджетної і податкової, кожна з яких передбачає 

наявність дієвого механізму, перша – розподілу і спрямування фінансових 

ресурсів на здійснення державних видатків для реалізації соціально та 

економічно значимих проєктів, а друга – формування доходів бюджету; 

3) оптимальне збалансоване регулювання співвідношення між податковими  

відносинами та державними витратами задля здійснення позитивного впливу на 

економіку, що реалізується через комплекс економічних, організаційних, 

правових та інших заходів. 

Фіскальна політика – це фінансова політика, що здійснюється урядом з 

використанням двох інструментів регулювання національної економіки як в 

короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, шляхом проведення зміни 

витрат і оподаткування, застосовуючи різні методи. Елементами фіскальної 

політики є податкова політика, прибуток державних підприємств, інші доходи 

держави та політика державних витрат. Це підкреслює її багатоаспектний 

характер, складну організаційно-функціональну структуру та інформаційну 

модель, основу яких формують такі види політик, як податкова, бюджетна, 

соціальна та боргова.  

Для більш глибокого розуміння змістовної сутності варто виокремити 

основні функції залежно від видів фіскальної політики, а саме  стримуючої або 

експансіоністської. Принципова відмінність цих видів полягає в тому, що 

перша здійснюється під час економічного зростання, а друга – на етапі рецесії 

для подолання наслідків кризових явищ. Метою і функціями стримуючої 

фіскальної політики є сповільнення інфляції, стабілізація темпу економічного 

зростання, зниження рівня безробіття, скорочення дефіциту бюджету і 

державного боргу. Експансіоністська фіскальна політика передбачає виконання 

стимулюючої функції шляхом збільшення різних типів державних витрат і 

зниження податків, але водночас вона негативно впливає на державний 

бюджет, слідством чого стає збільшення дефіциту і державного боргу, 

зростання інфляції. Така політика була запроваджена для подолання наслідків 

Великої депресії 1920-1930-х рр., фінансової кризи 2008-2009 рр. Підчас 

пандемії COVID-19 у 2020 р. уряди країн світу проводили проактивну 

фіскальну політику для підтримки національних економік. Водночас, це може 

відобразитесь на можливості здійснення державних витрат у майбутньому. 

Наприклад, К. Д. Ромер прогнозує, що «бюджетна відповідь на пандемію 

призведе до збільшення співвідношення боргу США до ВВП з 79 %  до 110 % 

до кінця 2023 бюджетного року», і наголошує, що «скорочення фіскального 

простору відштовхне політиків від рішення таких проблем, як зміна клімату, 

руйнування інфраструктури і подолання хронічної бідності» [7]. Отже, 

фіскальній політиці притаманно виконання стабілізаційної, регулятивної, 

ресурсної, розподільчої, корегувальної, стимулюючої функцій. 

Серед обов’язкових вимог до фіскальної політики головною є 

ефективність, що передбачає розробку і застосування кількісних і якісних 

методів оцінювання.  

https://www.econ.berkeley.edu/faculty/847
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Таким чином, роль і значення фіскальної політики для розвитку 

національної економіки завжди є актуальними. Фіскальна політика проводиться  

залежно від стану розвитку національної економіки, а тому має динамічний 

характер, але її незмінними пріоритетами залишаються макроекономічна 

стабільність і стійкість бюджетної системи, підтримка інвестиційної та 

стимулювання інноваційної діяльності. Ефективність фіскальної політики 

передбачає конкретизацією цілей і завдань, методів і механізмів її реалізації 

при збалансованому державному регулюванні, враховуючи ринкові процеси і 

динаміку глобальних змін. 
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Energy saving of utilities is not something far and distant from our daily lives, 

but only arose in response to the growing need for reducing and optimizing the 

irrational use of energy resources. There can some difficulties arise for finding a 

partner to finance projects, choosing effective tools, relevant programs and specific 
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measures in the process of implementing energy efficiency measures. This is due to 

the lack of a defined energy-saving infrastructure for utilities. Thus, the study and 

generalization of the structural elements of the energy saving process in the form of 

its infrastructure is an actual problem. 

Infrastructure in any socio-economic system is primarily a set of elements that 

ensure the relationship functioning of both objects and subjects of this system [1, 

p.30]. The energy saving infrastructure of communal facilities should be considered 

in the interpretation of the institutional paradigm, namely: as a set of institutions of 

different levels and their activities that have ancillary / service nature and provide 

conditions for various types of measures aimed at rational use of energy in the 

operation of territorial communities assets. 

Based on this definition, in the energy saving infrastructure of utilities, the 

author sees such elements as: macro-, meso- and micro level institutions, activities, 

tools, and the communal objects themselves (fig. 1). Let’s take a closer look at these 

elements. So, the first are the institutions. Depending on the breadth of their powers 

and the geography of activities, institutions should be divided into levels: macro-, 

meso- and micro. It is expedient to include into the macro-level institutions various 

international organizations, financial institutions, and funds that implement energy 

saving projects in Ukraine (World Bank, European Bank for Reconstruction and 

Development, Northern Environmental Finance Corporation and others). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Elements of the energy saving infrastructure of communal objects 

 

Micro level institutions include local governments with the authority to address 

issues of local importance (village, town, city councils and their executive bodies; 

district and regional councils representing the common interests of territorial 

communities of villages, settlements and cities; district councils in cities and their 

executive bodies). 
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The next element in energy saving infrastructure is institutional activity. Thus, 

the first thing that institutions can do in energy saving infrastructure is to find 

investors or find partners for joint investment. 

The next element in the energy saving infrastructure is the tools. Investments 

are needed to make progress in the development of renewable energy and increase 

energy efficiency. They can be considered as one of the means of solving not only 

energy saving issues, but also ensuring the energy security of the state as a whole. At 

the end of February 2016, the Ministry of Regional Development presented the 

concept of the Energy Efficiency Fund, the main direction of which should be the 

thermal modernization of buildings (according to approved projects). In 2019, UAH 2 

billion were allocated from the state budget for energy efficiency measures, of which 

UAH 1.6 billion ― for the Energy Efficiency Fund, UAH 400 million ― for the 

«warm loans» program [2]. 

The tool to stimulate the development of renewable energy at the state level 

today is the «green» tariff, which is used to purchase electricity produced at 

electricity facilities from alternative energy sources. Thanks to the introduction of the 

«green» tariff (since 2009), the construction of power plants running on alternative 

energy sources has intensified. Today in Ukraine there are dozens of power plants 

that operate on renewable energy sources at a «green» tariff, the installed capacity of 

which as of early January 2019 was 2,274 MW [2]. 

The world’s most common instrument for financing and refinancing energy 

efficiency projects is the issuance of «green» bonds. In 2017, $ 160 billion of «green» 

bonds were issued, which indicates that financial institutions highly value the 

prospects of renewable energy and energy saving measures [2]. 

Preferential lending. Stimulation and financing of energy saving measures and 

production of electricity from renewable energy sources is carried out in Ukraine in 

different ways. Thus, until December 31, 2023 on the territory of Ukraine there is a 

program «Energodim» ― a program of partial reimbursement of costs for energy 

efficiency measures in apartment buildings. Partial reimbursement of costs related to 

the implementation of energy efficiency measures is carried out by the Energy 

Efficiency Fund [3]. 

Energy service contracts. Energy Service Companies (ESCOs) began to appear 

in the 1970s in the United States due to the energy crisis [4]. According to the 

Directive of the European Parliament and of the Council of the European Union 

2006/32 / EC of 5 April 2006 on energy efficiency and energy services, an Energy 

Service Company (ESCO) is a natural or legal person that provides energy services 

and / or other measures for improving energy efficiency at the user’s facilities or 

premises and at the same time assumes a certain share of financial risk. Payment for 

services provided is based (in whole or in part) on achieving energy efficiency 

improvements and meeting other agreed performance criteria [5]. 

The experience of ESCOs in developed countries can play an important role in 

improving the energy efficiency of the housing, communal objects and industrial 

sectors of Ukraine, which have great potential for energy savings. 

After selecting the necessary tools, specific measures are developed and 

implemented. These can be projects, strategies, programs. 
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Thus, it can be argued that the energy saving infrastructure of utilities is not 

just a set of institutions or organizations, not only the main or additional sectors of 

the economy that contribute to the achievement of energy efficiency goals. It is a 

whole system of interconnected elements that has historically developed and evolved, 

which includes domestic and international institutions, tools that are constantly 

updated, activities and goals that are constantly reviewed and monitored, as well as 

ongoing legislative support at all levels for rational use of energy in the operation of 

property of territorial communities. 
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COVID-19 завдає людству подвійного удару, не тільки, як хвороба, а як і 

причина найбільшої від 2008 року економічної кризи. Нестабільність на ринках 

та невизначеність у майбутньому спричиняють значний тиск на бізнес. Ще 

більше економічну ситуацію погіршують карантинні заходи, які 

запроваджуються в усьому світі , щоб зупинити поширення вірусу. 

Дослідженням загальних питань підприємств народного господарства 

займаються різні науковці такі, як: М. А. Болюх, В. А. Гавриленко, Б. В. Гринів, 

О. А. Жукова, А. А. Пересада, А. В. Калина, О. А. Мірошниченко. 
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У звʼязку з кризовою ситуацією, викликаною пандемією, український 

бізнес у 2020 році опинився у дуже скрутному становищі. Наслідками цього 

стало: спад економіки, скорочення купівельної спроможності, відсутність 

підтримки з боку держави призвели, не тільки до скорочення виробництва, а й 

до зупинки різних галузей господарства. В умовах кризи держава запроваджує 

жорстку регуляторну політику, яка створює проблеми в роботі, знижуючи 

рентабельність бізнесу. Під великою загрозою виявився малий та середній 

бізнес, а великі корпорації змушені були скорочувати кількість працівників, 

шляхом звільнення, або ж відправляючи їх у безкоштовні відпустки. 

Тому, метою даного дослідження є: аналіз впливу пандемії на діяльність 

різних галузей народного господарства. 

Перш за все варто звернути увагу на те, як змінився рівень безробіття в 

Україні за 2020 рік. 

Таблиця 1 

Рівень безробіття в Україні в 2020 році [1] 

2020 

Всього 

населення, 

тис. осіб 

Економічно 

активне 

населення 

Зайняте 

населення 

Безробітне 

населення 

Рівень 

безробіття 

Зареєстрованих 

безробітних 

I кв. 41830,6 17329,9 15781,3 1548,6 8,9% 349,4 

II кв. 41762,1 16992,1 15362,0 1630,1 9,6% 517,7 

III кв. 41703,3 16949,8 15306,8 1643,0 9,7% 433,4 

IV кв. 41588,4 16917,8 15244,5 1673,3 9,9% 459,2 

 

Як можна побачити на табл. 1, з першого кварталу 2020 року і до 

четвертого кварталу безробіття зросло до 9,9 %. Найбільша кількість 

зареєстрованих безробітних припадає на 2 квартал 2020 року, це якраз період 

повного локдауну, коли людей масово звільняли або ж відправляли у відпустки. 

Тому, можна сказати, що коронокриза дуже вплинула на зайнятість населення. 

За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття становить 

13,7-15,4 %. Це найвищий показник за останній 15 років. 

Якщо ж говорити про ВВП України, то у ІІІ кварталі 2020 року він 

зменшився на 3,5 % порівняно з ІІІ кварталом 2019 року. Найбільше падіння 

ВВП спостерігалося у ІІ кварталі 2020 р. — на 11,4 %, відповідно, за І півріччя 

2020 року, за розрахунками Мінекономіки на базі даних Держстату, падіння 

становило 6,7 %. В загальному, падіння ВВП є меншим, ніж падіння основних 

секторів економіки. Причиною є те, що відбувалась компенсація падіння одних 

видів економічної діяльності, які традиційно визначали динаміку ВВП, 

зростанням або несуттєвим падінням інших, — які виявились менш 

вразливими, більш гнучкими й пристосованими до реалій сьогодення або, 

взагалі, залишилися у виграші з урахуванням зростання попиту на їх продукцію 

(зокрема, фармацевтичне та хімічне виробництво, харчова промисловість, ІТ-

сектор, фінансова сфера та сфера охорони здоров’я).  

Серед умовно внутрішніх проблем, створених пандемією, було 

погіршення ділових очікувань та інвестиційна пауза в умовах суттєвої 

невизначеності щодо перспектив розвитку у найближчий рік, що вплинуло на 
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розвиток ряду переробних галузей інвестиційного циклу (машинобудування ― 

20,4 % у січні-жовтні 2020 року), виробництво будівельних матеріалів (- 8,4 % 

відповідно).  

Разом з тим, пом’якшення карантинних обмежень у травні-липні у світі, а 

також в Україні сприяли уповільненню темпів падіння промислового 

виробництва у січні-жовтні 2020 року до 6,8 % (порівняно з 8,3 % у січні-червні 

2020 року), у тому числі у добувній промисловості — до 4,4 % (- 6,3 % 

відповідно), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

— до 4,5 % (- 6,5 % відповідно) та у переробній промисловості — до 8,3 %       

(-9,6 % відповідно).  

Поряд з цим в Україні є переробні галузі, які зберігали високі позитивні 

темпи росту. І їх зростання так само продиктоване пандемією. Так, зростання 

виробництва спостерігалося у хімічному виробництві (6,7 % у січні-жовтні 2020 

року) та фармацевтичному виробництві (1,0% відповідно) на тлі відновлення 

роботи окремих хімічних підприємств, високого попиту на дезінфікуючі засоби 

та лікувальні препарати) [2] .  

Ситуація, яка склалася по всьому світу несе ризики для економічного 

зростання, зокрема: 

- низька кредитна активність; 

- недостатнє зовнішнє фінансування та зменшення доступу до 

міжнародних ринків капіталу; 

- поява дисбалансу на ринку праці, зменшення робочих місць; 

- зростання дефіциту державного бюджету; 

- збільшення неплатоспроможності реального сектору економіки; 

- масове банкрутство, як малого, так і середнього бізнесу; 

- зростання рівня корупції; 

- падіння платоспроможного попиту населення. 

Прогнози невтішні, адже, кожен з цих ризиків несе загрози для економіки 

України, її інвестиційної привабливості та розвитку країни в цілому. 

Оскільки наука не стоїть на місці, то світ вже повертається до 

нормального життя з появою вакцини. Тому в деяких країнах прослідковується 

поступове відновлення  економіки з переходом до зростання. Мінекономіки 

передбачається відновлення розвитку економіки після значних втрат, 

спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та прогнозується: — 

зростання ВВП на рівні 4,6 % у 2021 році, 4,3 % у 2022 році; — індекс 

споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 

107,3 % у 2021 році, 106,2 % у 2022 році; — збільшення реальної 

середньомісячної заробітної плати працівників — на рівні 12,1 % у 2021 році, 

6,0 % у 2022 році; — рівень безробіття у 2021 році — 9,2 %, у 2022 році — 

8,5 %; зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9 % у 2021 році з 

подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4 % у 2022 році. Основними 

галузями, які вплинуть на економічне зростання можуть стати: ІТ сфера, сфера 

рекламних та консалтингових послуг, розвиток безготівкових розрахунків і 

ряду інших цифрових елементів нової економіки; високотехнологічні 
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виробництва та виробництва з технологіями середньо-високого рівня, а також 

підприємства легкої промисловості [2]. 

Отже, епідемія COVID-19 змінила життя людей та стан економіки, як в 

Україні, так і в усьому світі. Показники були невтішні,  часом вони бували, 

навіть, згубні для економіки України, але з появою вакцини є надія на те, що 

Україна повністю відновить свою економіку.  Після такого періоду падіння 

українська економіка має всі шанси для ефективного розвитку. За період 

карантину популярності набули  нові галузі науки, які можуть сприяти розвитку 

економіки, збільшенню робочих місць та привабливістю для іноземних 

інвесторів, а деякі галузі вийшли на новий рівень та вдосконалилися. 
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У сучасному глобальному світі розвиток  міжнародних фінансових 

відносин має велике значення для забезпечення економічного зростання країн і 

світової економіки в цілому. В умовах глобалізації, фінансово-кредитні системи 

тісно пов’язані з розвитком інформаційних технологій, що дозволяє миттєво 

здійснювати перекази  грошей у будь-яку частину світу, проводити фінансові 

операції, і це забезпечує постійний безперервний рух фінансових ресурсів між 

країнами. Все це позитивно впливає на розвиток світового фінансового ринку і 

економіку різних країн. Пришвидшилося виконання міжнародних операцій та 

їхній обсяг. Внаслідок цього потоки інформації і капіталу стали здійснюватися 

швидше, заощадження залучаються з депозитів світу і спрямовуються 

позичальникам на умовах найвищого доходу і найнижчих витрат.  Виходячи з 

цього, актуальним питанням є вплив сучасних фінансових відносин на 

економічне зростання країн світу. 

Метою роботи є визначення передумов та перспектив розвитку 

фінансових відносин як чиннику забезпечення економічного зростання держави 

в умовах глобалізації фінансових ринків. 

Особливості функціонування та розвитку міжнародних фінансових ринків 

під впливом глобалізацій них процесів досліджувалися у роботах Beck T., and 

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
https://cpd.com.ua/ukr-eng%20covid-19_economics_ukraine.pdf
https://cpd.com.ua/ukr-eng%20covid-19_economics_ukraine.pdf
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Levine R. [1], Гербич Л. А. [4], Levine, R. [5], Козака Ю. Г. [7]. Окремі роботи 

присвячені вивченню міжнародних кредитно-розрахункових відносини та 

питанням регулювання валютних операцій суб’єктів міжнародного бізнесу [2, 

3]. 

У світовому господарстві постійно відбувається переливання грошового 

капіталу з однієї країни до іншої і створюються фінансові потоки. Ці потоки 

обслуговують міжнародну торгівлю товарами, послугами і перерозподіляють 

капітали між країнами. 

Міжнародні фінансові потоки спрямовуються в ті сфери та регіони світу 

де на них найбільший попит і є можливість отримати найбільший прибуток, що 

сприяє економічному зростанню країн, компаній, корпорацій. Фінансові потоки 

досягають величезних розмірів. Щоденні операції на світових фінансових 

ринках у 5 разів перевищують операції світової торгівлі [7]. 

Перерозподіл  вільних коштів відбувається на користь найбільш 

прибуткових та перспективних компаній. Наприклад, у США 60 % усього 

обсягу щорічних інвестицій в економіку вкладається в компанії, які пов’язані з 

інформаційними  технологіями.  

Таким чином розвиток фінансових відносин в сучасному світі 

перетворюється на каталізатор науково-технічного прогресу, забезпечує 

зростання продуктивності праці, стимулює розвиток Інтернет-технологій, 

програм забезпечення інформаційних систем, сприяє розвитку компаній таких 

напрямків, як: біотехнологія, фармацевтика; генна інженерія; створення 

штучного інтелекту. Відбувається перехід промислово розвинутих країн від 

трудомісткого до наукомісткого виробництва; почав розвиватися фінансовий 

інжиніринг ― творче застосування фінансових інновацій (технологій, 

інструментів) для вирішення фінансових проблем і використання фінансових 

можливостей 

Системна співпраця з провідними міжнародними фінансовими 

організаціями  сприяє вирішенню багатьох ключових фінансово-економічних і 

соціальних проблем розвитку як окремих країн, так і глобального економічного 

простору. 

До них відносяться: 

- усунення диспропорцій платіжних балансів, дефіцитів державних 

бюджетів, радикальні економічні та соціальні реформи країн з перехідним 

типом економіки,  яких не можна було досягти тільки за рахунок внутрішніх 

макростабілізаційних чинників. 

- подолання негативних наслідків світових фінансово-економічних криз, 

валютних труднощів, інфляційних процесів, реформування національних 

економік, реалізації пріоритетних системних та інвестиційних проектів. 

На основі фінансової глобалізації спостерігається реальне економічне 

зростання багатьох національних економік; з’являються нові можливості для 

економічної диверсифікації світових фінансових потоків; зростають 

інвестиційні ресурси, які вкладаються в країни, що розвиваються. 

Глобалізація фінансових ринків сформувала новітні умови для розвитку 

фінансових відносин, зокрема збільшилися можливості суб’єктів міднародного 



150  

бізнесу щодо проведення розрахункових операцій, а також доступу до 

міжнародних фінансів. У загальному підсумку це сприяє залученню 

додаткового капіталу у національні економіки як у вигляді міжнародного 

кредитування, так і – інвестування в окремі галузі економіки.  

Світовий банк, МВФ, ЄБРР займають особливе місце в міжнародних 

економічних відносинах та істотно впливають на державні програми розвитку в 

багатьох країнах. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 

свідчить про прагнення швидше інтегруватись у світове господарство та  

досягнути  економічного розвитку. 

Приплив капіталу в країни з ринковою економікою, що розвиваються,   

наполовину представлена прямими інвестиціями, тобто вкладеннями у 

виробничі об’єкти, обладнання, розвиток підприємництва, а не в акції, що є 

позитивним для розвитку цих  країн. 

Здійснюється пільгове кредитування в сфері будівництва транспорту, 

зв’язку, енергетики, фінансово підтримуються освіта, охорона здоров’я, а також 

сільське господарство. Основі кошти надходять від міжнародних фінансових 

організацій: МБРР, МВФ, регіональних банків розвитку, різних фондів. 

Зовнішня допомога позитивно впливає на економічне зростання країн-

реципієнтів, оскільки в разі її відсутності зростання було б скромнішим. 

Зовнішня допомога позитивно впливає на економічне зростання країн-

реципієнтів, оскільки в разі її  відсутності зростання було б скромнішим. 

Для підвищення ефективності фінансової допомоги  країнам з низьким 

рівнем розвитку та для забезпечення ефективності вливання капіталів потрібні 

проведення реформ в країнах, створення ефективного адміністрування, 

виконання основоположних функцій державної влади і ліберальної економічної 

політики, формування ефективного уряду, який би вирішував проблеми 

суспільства, здійснення розумної економічної політики. 

Країни з перехідною економікою також мають потребу в надходженні 

іноземного капіталу. Для цього необхідна децентралізація в регулюванні 

економічної сфери, приватизація, податкові пільги для залучення іноземних 

інвестицій і використання нових технологій. Виробити стратегію переходу до 

випуску високотехнологічної продукції, що потребує висококваліфікованої 

праці. 

Отже, сучасні світові фінансові відносини сприяють як економічному 

розвитку провідних країн світу і стимулюють розвиток науково-технічного 

прогресу, інноваційних технологій, наукомісткого виробництва, інформаційних 

та комунікаційних технологій, забезпечують зростання продуктивності праці, 

допомагають в реалізації приорітетних інвестиційних проектів так і 

економічному розвитку країн з перехідною економікою і країн з низьким 

рівнем розвитку, створюють фінансову підтримку для проведення економічних 

реформ, реформування національних економік і це позитивно впливає на 

економічне зростання країн – реципієнтів. Таким чином сучасна глобальна 

фінансова система послуг є однією з приорітетних у світовій глобальній 

економіці. 
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Сьогодні серед дослідників не має єдиного підходу до визначення поняття 

«фінансова безпека підприємства», що, на нашу думку, зумовлено його 

складністю та багатоаспектністю. В контексті предмету дослідження важливим 

є встановлення взаємозв’язку та взаємовпливу між фінансовою безпекою 

підприємства та його конкурентоспроможністю. У вузькому розумінні 

підприємство є конкурентоспроможним, якщо воно може впродовж тривалого 

часу утримувати власну позицію на конкурентному ринку завдяки наявності 

ефективної стратегії та можливості провадити власну діяльність в 

довгостроковому періоді отримуючи прибуток, після перерозподілу якого 

залишається можливість для вдосконалення виробництва, підтримання якості 

продукції та стимулювання працівників [1]. Тобто, прослідковується 

опосередкований вплив конкурентоспроможності на фінансову безпеку 

підприємства. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 
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впливає на збільшення його частки на ринку, розширення клієнтської бази і 

впізнаваності бренду, що в свою чергу збільшує прибутковість, створює 

можливості для залучення додаткових інвестиційних ресурсів і спрямування 

нерозподіленого прибутку на інноваційну діяльність, результатом чого стає, 

поряд з набуттям вагомих конкурентних переваг, зміцнення фінансового стану. 

Таким чином створюються додаткові передумови підтримки фінансової 

безпеки підприємства. 

Для проведення аналізу рівня фінансової безпеки підприємства та впливу 

на неї конкурентоспроможності вкрай важливим є вибір методичного підходу, 

який забезпечує якість результатів як надійного підґрунтя для прийняття 

стратегічних управлінських рішень та розробки механізму забезпечення 

фінансової безпеки підприємства. Як правило такі методи базуються на 

застосуванні певних індикаторів, що характеризують діяльність підприємства, а 

саме здійснюється співставлення їх порогових значень та фактичних. Головним 

недоліком даних методів є визначення порогових значень даних індикаторів, 

які не враховують не тільки середовище функціонування підприємства, його 

специфіки, але й специфіки галузі [2, с. 82–89].  

Багатоаспектність поняття фінансової безпеки підприємства ускладнила 

сприйняття та призвела до його ототожнення деякими науковцями із поняттям 

«фінансова стійкість підприємства», яке є значно вужчим, адже підприємство, 

що має належний рівень фінансової безпеки, є  також фінансово стійким, але 

зворотне твердження не є справедливим. Це, в свою чергу, призвело до 

обмеження оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства лише моделями 

оцінювання можливості банкрутства підприємства (наприклад, Z-моделі Е. 

Альтмана, модель У. Бівера, модель Дж. Фулмера тощо) і стандартними 

методами фінансового аналізу. Вважаємо такий підхід не досить коректним, 

адже поза увагою залишаються такі зокрема аспекти, як оцінка конкурентного 

середовища, в якому працює підприємство. 

Як правило такі методи базуються на застосуванні певних індикаторів, що 

характеризують фінансовий стан підприємства. Наприклад методика 

Ю. Павлюка та О. Лактіонової включає такі групи індикаторів як 

рентабельність діяльності, ділова активність, ліквідність і платоспроможність, 

фінансова стійкість та інвестиційна привабливість [3].  

На нашу думку виправити цей недолік можна із застосуванням в методиці 

визначення фінансової безпеки підприємства так званої психофізичної функції 

бажаності Харрінгтона [4]. Функція бажаності призначена для оцінки 

різновимірних параметрів і приведення їх до порівняльних значень, які можуть 

вар’юватися від 0 до 1. Визначається вона наступним чином: 

                   
  

   
                                                        (1) 

 

де, Dj – функція бажаності за j-тим фактором , 0 ≥ Dj ≥ 1; 

Yj – перетворене значення фактору Xj, що визначається за формулою: 

 

                    
    з    

 з      з    
                                                 (2)  
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де, Xзmin та Xзmax ― відповідно нижня та верхня межа інтервалу, що відповідає 

рівню «задовільно» за шкалою Харрінгтона. Інтервали рівня «задовільно» в 

пропонованій методиці на нашу думку мають визначатися як діапазон ±10% від 

середньогалузевого показника. Таким чином отримані значення функції 

бажаності для кожного з факторів окрім того що будуть приведені у співставні 

величини для подальших розрахунків інтегрального показника фінансової 

безпеки, кожне їх значення сигналізуватиме про «вузькі місця» (значення 

функції бажаності наближається до нуля) або ж навпаки про  конкурентні 

переваги (значення функції бажаності прямує до 1).  

У цілому інтегральний показник оцінки рівня фінансової безпеки 

підприємства можна розрахувати у вигляді середньої арифметичної зваженої 

функції бажаності кожного з факторів: 

 
  ∑     

 

 

 
 

(3) 

де, Wj – вагові коефіцієнти значущості кожного з факторів. 

Використання в методиках діагностики фінансової безпеки підприємства 

функції бажаності Харрінгтона дозволяють отримати співставну 

п’ятиінтервальну шкалу оцінювання, яка дозволяє отримати якісне визначення 

фактичного значення показників фінансової безпеки, та є індикатором впливу 

конкурентоспроможності підприємства. Отже, запропоновані рекомендації  

щодо оцінки рівня фінансової безпеки підприємства дають нові можливості для 

дослідження та удосконалення методик оцінки у сфері забезпечення фінансової 

безпеки підприємства з врахуванням його конкурентоспроможності та 

подальшого використання, практичного застосування у діяльності підприємств. 
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У побудові ринкових відносин в Україні важливу роль відіграє іпотечне 

кредитування, оскільки нерухоме майно, що знаходиться у заставі банку, 

виступає надійним засобом виконання зобов’язань.  

Термін «іпотека» (з грец. hypotheke – заклад, застава) вперше з’явився у 

VI столітті до нашої ери завдяки афінському реформатору Солону. Його 

тлумачення греки пов’язували із забезпеченням відповідальності боржника 

перед кредиторами певними земельними володіннями [1]. 

Питанням формування, активізації, регулювання та функціонування 

ринку іпотечного кредитування присвячено праці багатьох науковців та 

практиків в сфері фінансів та кредитування. Серед вітчизняних дослідників, що 

досліджують особливості функціонування іпотеки варто відмітити таких як: 

В. Валентина, О. Євтуха, М. Дем’яненко, Т. Ковальчук, В. Кравченко, С. Кучок, 

В. Лагутіна, А. Мороза,  М. Савлука, С. Юргелевич, С. Юрій, а також 

дослідників Ю. Агєєва, Н. Журкіна, М. Логінова, В. Кудрявцева, О. Лаврушина. 

Серед зарубіжних дослідників активно іпотеку вивчали Б. Батлер, І. Бернард, 

Л. Гітман, Ф. Мишкін, Р. Міллер, Д. Ван Хуз, Р. Страйк, Т. Стейнметц, Ф. Уітт, 

Ф. Фабоці та інші. Разом із тим, ряд важливих питань, що стосуються розвитку 

ринку іпотечного кредитування розглянуті не в повній мірі, а ряд з них є досить 

дискусійними. Очевидно, що іпотечне кредитування є саме тим інструментом, 

що здатний стабілізувати ринок створивши платоспроможний попит з одного 

боку та дешевші фінансові ресурси з іншого [2]. 

На сьогоднішній день потреба в забезпеченні населення власним житлом 

постає досить гостро. Згідно зі статистичними даними на початок 2021 року 

понад 6 мільйонів українців мали статус соціально незахищених, 54 % із 41,59 

мільйонів осіб наразі мешкають у перенаселених квартирах і будинках, а 70 % 

раніше збудованих житлових приміщень є взагалі застарілими. 

 Серед розвинених країн світу іпотечне кредитування є досить 

поширеним джерелом фінансування угод, в той час як у більшості країн 

пострадянського простору обсяги укладених договорів за рахунок банківських 

кредитів є неприродно низькими через їх дороговизну.  

Банківське іпотечне кредитування на сьогодні знаходиться в стані, коли 

іпотечні кредиті є фактично недоступними для більшої частини населення. 

Кількість банківських установ, котрі діють на ринку за останні роки 

скоротилася більше ніж на 50 %, що суттєво зменшило пропозицію іпотечних 
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продуктів на банківському ринку. Поряд із високою вартістю іпотечних 

продуктів, невигідними для позичальника є умови кредитування, насамперед 

обсяг першого внеску котрий повинен становити не менше ніж 15-60 % від 

вартості житла, відмітимо, що в країнах Європи він не більше 10 %. 

У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за 

новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За результатами останнього 

опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у 

звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку 

становила 13,8 % (у грудні 2020 року – 14 %), на первинному – 15,9 % (у грудні 

–16,9 %). 

Банки повідомили, що у січні було видано 444 кредити на загальну суму 

326 млн грн. Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових 

іпотечних кредитів знизився на 37 %. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 

2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85 % . 

У січні зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у грудні 

2020 року він становив близько 702 тис. грн, то в січні 2021 року – 734 тис. грн. 

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної 

нерухомості становить 881 тис. грн, вторинної – 708 тис. грн. 

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво 

переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених 

іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 

82 % за обсягом від усіх нових видач.   

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже 

концентрований. Понад 85 % нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків. 

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві – 

135 договорів на 130,6 млн грн (40 % від загальної суми). Після Києва 

найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області – 59 договорів на 

51,6 млн грн (16 % від загальної суми), у Харківській – 53 договори на загальну 

суму майже 37 млн грн  (11 % від загальної суми), у Львівській – 24 договори 

на 20 млн грн та Дніпропетровській областях – 29 договорів на 14,7 млн 

грн. [3]. 

Основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є:  

1) політико-правові: недосконалість законодавчої бази; відсутність 

єдиних системоутворюючих принципів, стандартизації та уніфікації процедур 

іпотечного кредитування; недостатня участь держави у стимулюванні 

іпотечного кредиту; недостатній захист прав кредитора; не вирішені питання 

щодо процедури виселення мешканців із житлового приміщення, що підлягає 

стягненню за іпотечним договором;  

2) соціально-економічні: загальна нестабільність економіки; інфляційні 

ризики; низький рівень доходів у більшості населення порівняно з вартістю 

нерухомості; висока ставка за іпотечними кредитами;  

3) науково-технічні: нерозвиненість механізмів залучення коштів 

нанаселення; не розвинута система рефінансування банківських іпотечних 

кредитів; низький відсоток іпотечних кредитів в кредитному портфелі банку;  

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Ipotechna_statystyka_reliz_2021-03-11.xlsx?v=4
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4) економіко-географічні: недостатньо розвинена інфраструктура ринку 

житла і житлового будівництва [4]. 

Враховуючи вищезазначене, слід виділити основні заходи щодо 

вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні, а саме:  

1) удосконалення і розвиток законодавчої бази; створення системи 

гарантій і прозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку; стандартизація 

та уніфікація процедури іпотечного кредитування;  

2) розвиток системи страхування іпотечних кредитів; розвиток фондового 

ринку; вдосконалення інфраструктури іпотечного ринку 

3) створення сприятливіших умов для доступу до капіталу широкого кола 

покупців нерухомості; зменшення відсоткових ставок на іпотечні кредити; 

налагодження співпраці з рієлторськими компаніями; можливість отримання 

кредиту на житло без початкового внеску; оформлення індивідуального графіку 

погашення кредиту; мобілізація фінансових ресурсів шляхом державних 

гарантій [4]. 

Розвиток ринку іпотеки в Україні великою мірою залежить від 

вдосконалення законодавчої бази та фінансово-кредитної системи, 

економічного зростання, стабільності цін та обмінного курсу, розвитку 

інфраструктури ринку. Банківським установам необхідно розробити власну 

стратегію роботи на ринку іпотеки, визначаючи при цьому джерела ресурсного 

забезпечення, привабливість іпотечних кредитів в поєднанні з ризиками, які 

притаманні іпотечному кредитуванню.  

Отже, іпотечне кредитування у перспективі може стати надійним засобом 

залучення внутрішніх інвестицій, сприяти економічному і соціальному 

розвитку держави. Такі необхідні заходи сприятимуть загальному покращенню 

фінансового механізму іпотечного кредитування, поверненню довіри населення 

до банківської системи в цілому. Це, в свою чергу, призведе до покращення 

економічного становища в Україні. Саме тому можна зробити висновок, що 

розвиток та вдосконалення іпотечного ринку, на сьогоднішній день, є одним із 

пріоритетних завдань української політики в сфері економіки. 
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Сучасна світова економіка ґрунтується на необмеженому залученні до 

господарської діяльності природних ресурсів. Розвиток економіки відбувається  

на тлі зростання чисельності населення та його потреб, що призводить до 

поглиблення екологічної кризи та вичерпання природніх ресурсів, що стимулює 

глобальну екологічну кризу. 

В українській економіці зміцнюються тенденції сучасного економічного 

розвитку, які формують нові виклики регіонам. Роль регіонів в місцевій, 

національній, світовій економіці є пріоритетною, тому традиційні інструменти 

регіональної політики перетворюється на більш ефективні та адаптивні в 

трансформаційні економіці. До таких інструментів, які безпосередньо 

впливають на формування економіко-екологічного розвитку регіону належить 

відповідно сформований імідж. 

Економіко-екологічний імідж регіону зумовлює  напрями політики та 

важелів управління у сферу інновацій у екологічних технологіях з економічним 

обґрунтування партнерства і конкуренції між регіонами, щодо прагнення 

зміцнити власні позиції на ринку, змушуючи регіони звертати особливу увагу 

на створення індивідуального іміджу, що дозволяє використати вигідні аспекти 

власного розвитку. 

При формуванні бренду (іміджу) регіону необхідно застосовувати 
комплекс засобів маркетингових  комунікацій: реклама, зв’язки з  громадськістю, 

продажі (поштою і за каталогами), телемаркетинг, електронна торгівля, відгуки 

відвідувачів та ін. [4, с.110] 

Окрім цього, світовий досвід формування сприятливого економіко-

екологічного іміджу регіонів дозволяє виділити такі складові, які необхідно 

враховувати:  

− природно-кліматичні особливості; 

− історико-культурні традиції; 

− моніторинг соціально-економічного стану; 

− специфічні характеристики регіону. 
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Ідентифікація регіону в комплексі неможлива без урахування економіко-

екологічних факторів впливу, тому у цьому контексті екологізація регіональної 

економіки дозволяє визначити нам специфіку формування регіонального 

іміджу. 

О. Рубель, дає визначення, що економіко-екологічний імідж регіону ― це 

комплекс властивостей регіону, який створюється зацікавленими суб’єктами з 

метою конструювання певного уявлення про економіко-екологічні 

характеристики регіону [1] .  

Екологічна складова іміджу впливає на його економічні та соціальні 

характеристики регіону і має на меті забезпечення рівня життя населення у 

екологічно-чистих умовах та за наявності екологічно чистих товарів. 

Управління економіко-екологічним іміджем регіону, окрім складових, 

поданих вище, визначається параметрами, на яких будується система 

дослідження цієї складної категорії. Провідні науковці до параметрів 

економіко-екологічно іміджу регіону відносять  індикатори зростання 

конкурентоспроможності з урахуванням економіко-екологічних факторів 

(рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Параметри економіко-екологічно іміджу регіону 

 

Подані на рис. 1 параметри мають бути доповненні екологічною, 

інноваційною та економічною політикою, що має екологічне спрямування. Їх 

дослідження вимагає комплексного підходу з метою створення наукової 

платформи для економіко-екологічного механізму управління на рівні регіону. 
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екологічна якість життя, розташування оздоровчих, спортивних об’єктів, 
парків, скверів у екологічно сприятливих районах міста 

екологічно чисті умови роботи на підприємствах міста ― відносно низький 
рівень надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря, водні 
об'єкти земельні ресурси в зонах проживання, відпочинку та роботи 
населення 

екологічне виховання, громадянська свідомість, екологічна та 
природоохоронна активність населення задля підтримки позитивного 
екологічного іміджу регіону та підвищення його конкурентоспроможності з 
урахуванням екологічних факторів 

відсутність бюрократизму та корупції в контролюючих органах, 
раціональність природокористування, ефективність управління, мобільність, 
чесність. 

здатність окремих суб’єктів господарювання та регіону в цілому 
впроваджувати, розвивати високі технології виробництва функціональних 
товарів з урахуванням відповідних рівнів екологічних індикаторів якості 
території, товару й товаровиробника;  

Інвестиційна привабливість регіону 
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Першим етапом формування регіонального іміджу повинен стати його 

аудит території ― оцінка її сильних і слабких сторін. Лише потім можна 

переходити до розробки програми формування іміджу. Для об’єктивної оцінки 

іміджу зазвичай проводять комплексні соціологічні дослідження, не тільки 

використовують масові опитування з репрезентативними вибірками, але і 

активно залучають експертну думку. Мета таких досліджень ― виявлення 

прихованих детермінантів, що визначають ставлення до регіону, можливі 

бар’єри сприйняття бажаного іміджу. Якісно проведений іміджевий аудит 

дозволяє скласти «репутаційну карту», визначивши основні «проблемні зони» 

[3]. 

Економіко-екологічний імідж регіону є тим інструментом, який 

сприятиме покращенню не лише рівня розвитку регіону, але його 

міжрегіонального статусу, що безпосередньо пов’язано із створенням потоків 

капіталу у різних сферах і галузях господарювання. Тому імідж регіону ― 

реальний управлінський ресурс, який зумовлює успішність його політичних, 

економічних і соціальних позицій.  
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В умовах динамічного розвитку страхового бізнесу в Україні та 

посиленням з кожним роком конкуренції серед страхових компаній на перший 

план виступають завдання формування нових підходів в управлінні персоналом 

страхових компаній. Здійснення перетворень в формах і методах управління їх 
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організаційних структур направлено на підвищення прибутковості та 

конкурентоспроможності організації, розширення ринків збуту і підвищення 

якості послуг, що надаються. 

Вирішенню таких завдань повинна сприяти продумана система роботи з 

персоналом, однією з напрямів якої є збільшення зацікавленості працівників у 

ефективній праці, підвищення їх працездатності і кваліфікації. 

Провідну роль у збільшенні показників ефективності та якості праці 

відіграє система мотивації та стимулювання праці працівників компанії. Жодна 

модель управління не зможе ефективно функціонувати, якщо не буде 

функціонувати ефективна система мотивації та стимулювання, яка спонукає 

конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і 

колективних цілей. 

Система мотивації страхової компанії розробляється на основі системної 

моделі показників та засобів мотивації, що закріплена у положенні про 

мотивацію та його практичній реалізації. Метою мотивації продажу страхових 

послуг є збільшення обсягів надходжень страхових премій, покращення якості 

обслуговування клієнтів, збільшення операційного прибутку, зменшення 

операційних витрат. З-поміж систем стимулювання продажу страхових послуг 

виділяють валову та операційну моделі [1, с. 289]. 

Управління мотивацією персоналу або його стимулювання представляє 

собою зовнішнє спонукання, компонент робочої ситуації, який впливає на 

людину при активній трудовій діяльності. На сьогоднішній день, загальна 

система мотивації персоналу страхової компанії, як і в будь якій організації 

поділена на матеріальну та нематеріальну винагороду.  

Нематеріальні стимули в страховій компанії реалізуються через 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, шляхом 

організації спортивних та корпоративних заходів, тімбілдінгів, вдячність 

керівництва, можливість кар’єрного зростання, а також імідж самої компанії. 

Подяка керівника може включати в себе похвальну промову 

співробітнику, кар’єрне зростання полягає в підвищенні за посадою 

співробітника та в самореалізації. Працюючи в компанії з високим іміджем, 

співробітник відчуває себе впевненіше, спортивні та культурні заходи 

дозволять співробітникам відволіктися від роботи.  

Заохочення є один з методів нематеріального стимулювання, таким 

прикладом, виступає надання можливості працівникові при необхідності в 

деяких випадках зменшувати робочий день, але при цьому зберігати зарплату в 

повному обсязі. Іще одним з головних методів нематеріальної мотивації 

виступає соціальне заохочення, яке проявляється, в таких формах, як 

привітання з днями народження та ювілеями. 

Важливою частиною системи мотиваційних чинників в страховій або 

будь-якій компанії виступають фактори, які визначаються фірмою і умовами 

праці на робочих місцях працівників. Фактори робочого місця діляться на 3 

групи, такі як: 
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а) Умови праці на робочому місці (комфортні умови, графік перерв 

протягом робочого часу, підтримання сталої багатосторонньої комунікації між 

керівником і підлеглими, суміжними підрозділами).  

б) Методи збагачення праці (наприклад, чи має робота фіксовані початок і 

кінець, чи достатньо чітко описані і доведені до співробітника його основні 

функції, за виконання яких він несе відповідальність).  

в) Розвиток на робочому місці (ротація робочих місць, стажування, 

навчання із суміжною спеціальністю, підвищення рівня кваліфікації, підготовка 

до просування на посаду керівника, участь у прийнятті рішень, робота в 

команді проекту).  

До форм матеріальної мотивації персоналу можна віднести [2, с. 61]:  

1. Посадовий оклад та можливість зростання посадового окладу в 

перспективі. Розмір посадового окладу оцінюється у відповідність зі 

складністю роботи. Найбільш кращим способом грошової мотивації виступає 

підвищення заробітної плати. Для того щоб була реальна віддача від 

працівників, об’єм ймовірної винагороди повинен бути відносно великим, в 

іншому випадку це може викликати більший негатив робити свої службові 

обов’язки. 

3. Постійні надбавки за кваліфікацію, досвід роботи, заслуги перед 

компанією.  

4. Відкритість і ясність системи оплати праці, офіційна зарплата. 

5. Відсутність штрафів і відрахувань із основної частини заробітку.  

6. Оплата за підсумками роботи, премії; можливість не отримувати, а 

заробляти. Одним з найпоширеніших способів грошової мотивації виступають 

квартальні або щомісячні премії, а також премія за вислугу років. 

7. Додатковий заробіток в організації (участь в проектах, госпдоговори, 

гранти та ін.). 

Так само крім згаданих раніше матеріальних і нематеріальних методів 

мотивації виділяють наступні найбільш ефективні методи мотивації персоналу, 

такі як: 

1. Типові стимули, до яких можна віднести: перехід на більш високу 

посаду, збільшення повноважень, дача відсотка економічного ефекту, визнання, 

усна подяка директора компанії при колективі, шанс прямого спілкування з 

вищим керівником, і інші.  

2. Індивідуальний пакет стимулів. При цьому в певній компанії не може 

бути звичного пакету стимулів, стимулювання має бути індивідуальним, 

націленим на певного співробітника. 

3. Покарання як один із методів мотивації працівників. Головне завдання 

покарання ― це недопущення дій, які можуть зашкодити компанії. Тобто 

покарання цінне не саме по собі, як «помста» за неправильні дії підлеглого, а як 

бар’єр, який не дозволить даній людині повторити ці дії в майбутньому і стане 

прикладом всьому трудовому колективу [3, с. 18]. 

Отже, мотивація співробітників займає одне з центральних місць у роботі 

з персоналом страхової компанії, оскільки виступає безпосередньо причиною їх 

поведінки. Система мотивації, в тому числі, і працівників страхових компаній, 
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перш за все, повинна відповідати цілям підприємства. Від правильної 

організації роботи персоналу страхової компанії залежить її успіх, оскільки 

трудовий потенціал є головним джерелом її доходу. Система стимулювання 

персоналу страхової компанії включає в себе сукупність морально-

психологічних, організаційних та економічних стимулів. Управління 

персоналом страхової компанії, яке здійснюється системно та продумано, з 

урахуванням останніх досягнень науки та практики, є запорукою успішного 

розвитку страховика та забезпечення його платоспроможності та фінансової 

стійкості. 
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У сучасних умовах загострення боротьби за споживача успіх діяльності 

того чи іншого підприємства залежить не стільки від його виробничих і 

фінансових можливостей, скільки від ефективності його збутової політики, під 

якою розуміють процес організації системи руху кінцевих товарів і послуг на 

ринок і стимулювання обмінних ринкових процесів для отримання прибутку. 

Варто зазначити, що в окремих галузевих сегментах, а також промислово-

виробничих секторах, ефективно організована і реалізована на практиці система 

збуту формує близько 70 % успіху всієї підприємницької діяльності. 

Важливість і необхідність грамотної збутової політики також обумовлена 

постійним зростанням витрат на цей вид підприємницької діяльності. 

Система управління збутом являє собою сукупність взаємопов’язаних 

елементів, підпорядкованих єдиній меті – оптимізації управління запасами. 
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Особливої уваги при її функціонуванні слід надавати оцінці ефективності, 

оскільки при цьому здійснюється зворотний зв’язок між економічними 

потоками системи управління збутовими запасами і стратегією розвитку 

підприємства [1, с. 26]. Для виявлення існуючого рівня задоволеності та 

лояльності споживачів щодо продукції підприємства необхідно проводити 

моніторинг [2, с. 144]. 

Аналіз збуту передбачає детальне вивчення даних про продаж товару. 

Об’єктом аналізу є обсяги реалізації на різних ринках (сегментах), ціни, 

категорії покупців, організація і методи продажів, взаємини з партнерами по 

каналу збуту, товаропровідні шляху продукції, що поставляється. При цьому 

аналізу піддаються не стільки кількісні показники обсягів продажів по 

продукту і по регіонах, скільки весь комплекс факторів, що впливають на 

розміри збуту: організація збутової мережі, ефективність реклами та інших 

засобів стимулювання збуту, правильність вибору ринку, часу і способів виходу 

на нього. 

Аналіз системи збуту передбачає виявлення ефективності кожного 

елемента цієї системи, оцінку діяльності збутового каналу. Аналіз витрат обігу 

передбачає зіставлення фактичних збутових витрат по кожному каналу збуту з 

показниками плану для виявлення необґрунтованих витрат, усунення втрат, що 

виникають в процесі руху товару, і підвищення рентабельності функціонування 

системи. Основа для будь-якого аналізу ― інформація і те, наскільки вона 

достовірна. В основі контролю збутової діяльності лежать доходи від збутової 

діяльності та просування продажів, а також витрати на збутову діяльність. І ті, і 

інші часто важко простежити і виділити [3, с. 433]. 

При оцінці ефективності збуту продукції особливої ваги набувають 

показники загальної ефективності діяльності підприємства, до групи оціночних 

параметрів слід віднести: обсяги реалізації, доходу та прибутку, динаміка 

витрат, структури асортименту та динаміка стану цінової політики 

підприємства, витрати на рекламу тощо.  

На рис. 1 відображено схему оцінки ефективності управління системою 

збуту підприємства, яка відображає основні напрями аналізування (аналіз 

зовнішньої та внутрішньої ефективності збутової діяльності, оцінювання 

ефективності у розрізі складових оцінки) [4, c. 74]. 



164  

 

Рис. 1. Напрями оцінки ефективності управління 

системою збуту підприємства  

 

Оцінка зовнішньої ефективності збутової діяльності підприємства означає 

формулювання його стратегічних позицій. Вона повинна включати 

стратегічний аналіз ринкової позиції підприємства, оцінку ефективності 

клієнтурної політики підприємства і аналіз прихильності покупців.  

Оцінка внутрішньої ефективності збутової діяльності підприємства 

означає оцінку досягнення цілей збуту, ефективності реалізації збутових 

стратегій підприємства та оцінку економічної ефективності збутової діяльності 

підприємства.  

Оцінка ефективності каналу збуту здійснюється через оцінку гнучкості 

каналу й оцінку витрат на представництв (філій). Оцінка ефективності з точки 

зору продавця продукції визначається оцінкою партнерства, оцінкою реакції та 

оцінкою споживчого сервісу. Оцінка ефективності з точки зору споживача 

продукції здійснюється через оцінку якості продукції, іміджу торгівельного 

підприємства, ціни продукції, співвідношення «ціна-якість» [4, c. 76]. 

Відповідно до основних напрямів оцінки ефективності управління 

збутовою діяльністю підприємства можна сформувати показники (індикатори) 

аналізу ефективності управління системою збуту підприємства, які в свою 

чергу можна поділити на три групи. До першої групи відпостяться показники 

визначення частки ринку підприємства, та темпи її зростання. Друга група 

показників включає прибутковість збутової діяльності, до них належить 
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рентабельність продукції та продажу, а також темп приросту прибутку та 

дебіторської заборгованості. Третя група характеризується показниками 

ефективності збутових витрат: збутова місткість витрат, темп приросту 

збутових витрат, коефіцієнт приросту обсягу реалізації від приросту збутових 

витрат, рентабельність витрат на маркетинг і збут. Додатково можна 

розрахувати такі показники як коефіцієнт інтенсивності оборотності товарних 

запасів, фонд оплати праці збутового персоналу та інші. 

Отже, напрямки оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

можна поділити на внутрішні та зовнішні, відповідно до яких формуються 

групи показників оцінки управління збутовою діяльністю підприємств, що дає 

змогу оцінити, наскільки ефективно ведеться збутова діяльність на тому чи 

іншому ринку, доцільність упровадження тих чи інших збутових заходів, а 

також обґрунтувати їх значення для діяльності підприємства у цілому.  
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В умовах пандемії взаємодія маркетингу і бізнесу – стала невід’ємною 

частиною для привернення уваги майбутніх клієнтів. В таких умовах виникає 

необхідність тісної співпраці маркетингу та бізнесу для можливості 

прибуткової діяльності та втримання потенційних клієнтів. 
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Питання маркетингу приділяється багато уваги вітчизняними та 

зарубіжними фахівцями, такими як І. Ансофф, М. Портер, Ф. Котлер, 

Г. Армстронг В. Кукса В., Савицька, А. Д. Шеремет та ін. В їх працях детально 

розглянуті теоретичні засади і методи управління збутом, ціноутворенням на 

підприємствах, основні заходи з оптимізації цього процесу. 

У 2020-2021 році у всьому світі почалася пандемія COVID – 19, яка 

паралізувалась всю підприємницьку діяльність та всі бізнес проекти. 

Соціально-економічне оцінювання впливу COVID – 19 на бізнес показало, що у 

84 % власників бізнесу зменшились доходи, а в 43 % принаймні один член сім’ї 

втратив роботу [4]. 

У сучасних карантинних умовах маркетинг – є однією з найцінніших 

складових успіху будь-якої компанії, яка хоче бути успішною та отримувати 

прибуток. Всі компанії прагнуть досягти успіху, але для процвітання фірми 

потрібно взяти до уваги багато факторів: прaвильно вибрaнa стратегія, віддaні 

компанії службовці, добре налaгоджена система інформувaння, точне 

виконання програми мaркетингу. Однaк, сьогоднішні компанії, що 

процвітають, на всіх рівнях мaють одну спільну рису ― вони максимально 

зорієнтовані на споживача і всю роботу будують на основі мaркетингу [1]. 

Розглянемо взаємодію маркетингу та бізнесу в умовах пандемії. Кожен 

бізнес потребує маркетингової стратегії, так як маркетинг має можливість 

збільшувати прибуток підприємства. На практиці стратегія маркетингу впливає 

на всі функції бізнесу. Координація різних підрозділів компанії на основі плану 

маркетингу має вирішальне значення для усунення перешкод і розривів в якості 

обслуговування.  

Маркетинг має прямий вплив на бізнес, особливо в умовах пандемії. 

Компанії були змушені звертатись до рекламних компаній, наймати SMM-

менеджерів та виставляти таргетовану рекламу в соціальних мережах. Єдиним 

виходом для продовження «життя» бізнесу стала реклама, піар, акції в 

інтернеті, онлайн-продажі. Все це було зроблено для нагадування людям про 

свій продукт. У 21 ст. провідною складовою маркетингу є соціальні мережи: 

Instagramm, Facebook, Massanger.  

Під час спалаху COVID – 19 весь малий бізнес був змушений тимчасово 

припинити роботу, що привело до незліченних втрат. Майже 15-20 % бізнес 

проектів збанкрутіли і закрили свій бізнес.  

Маркетингова стратегія допомагає невеликим підприємствам створювати 

нові послуги, які мають кращі можливі шанси на прибуток. Це пов’язано з тим, 

що маркетингове планування починається з дослідження ринку з урахуванням 

запитів оптимального цільового ринку. Власник компанії зможе вибрати 

ефективні канали продaжу, які збільшать прибутoк компaнії. Маркетингова 

ефективність визначається глибоким розумінням клієнтської бази. Молоді люди 

вибирають онлайн-продаж з oплатою на кaрті Інтернет-магазин. Люди 

похилого віку віддають перевaгу прямoму спілкуванню та вимагати офісу та 

переднього персоналу. 

Сьогодні компанії все частіше звертають увагу на добробут і здоров’я 

своїх працівників. Вони переважно використовують у своїй роботі з 
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персоналом програми фінансового благополуччя, оздоровлення психічного 

здоров’я, усвідомленості, сну, здорового харчування, підтримки фізичної 

форми, управління стресом [3, с. 94]. Дбаючи про власний персонал, компанії 

зможуть  пережити кризу та досягти успіху в реалізації продукції. 

У світі бізнесу існує таке правило: 10 % всього доходу компанії потрібно 

витрачати на рекламу, але слід зазначити, що це правило не завжди працює. 

Проаналізувавши дослідження, яке провели Gartner Research у 2016-2017, 

середній відсоток, який витрачають зі свого доходу компанії – 12 %. Чим 

масштабніша компанія – тим більше коштів витрачаються на рекламу. Завдяки 

маркетингу доходи зростають у 38,4 % фірм різних галузей. 

Розглянемо компанії на світовому рівні, їх бюджет та прибуток від 

маркетингу: 

- MindBody інвестує 40 % річного доходу в маркетинг. Зростання доходу 

на 37 % за рік; 

- Salesforce – 49 % річного доходу інвестицій, зростання на 24 %; 

- Microsoft – 17 % річного доходу інвестовано в маркетинг і продажі, 

зростання доходу – 5 %; 

- Google (2016 рік) — 12,3 % інвестовано, зростання – 20,4 %; 

- Apple – 7 % інвестовано в продажі, зростання – 6 %; 

- Johnson & Johnson (2016 рік) – 27,7 % інвестовано, зростання на 2,6 % [2]. 

Для того, щоб в умовах пандемії та карантинних обмеженнях отримувати 

прибуток в своєму бізнесі, слід робити наступні дії: 

- проводити різні акції (1+1=3, купуєш один товар – інший отримуєш в 

подарунок) для привернення уваги клієнтів, нагадування про свій продукт; 

- переглянути всі послуги компанії, розширити їх; 

- в умовах пандемії слід зменшити ціну на свій продукт; 

- через соціальні мережі робити розсилку постійним клієнтам про різні 

новинки; 

- знайти способи економії коштів під час карантинних обмежень; 

- розробити стратегію онлайн маркетингу; 

- в умовах пандемії розробити чат-бот, в якому дізнаватись через анонімні 

запитання який саме продукт користується попитом на ринку.   

Отже, маркетинг і бізнес тісно взаємопов’язані. В умовах пандемії 

взаємодія маркетингу та бізнесу стала ще тісніша. Використання маркетингу у 

бізнесі є досить важливим чинником на шляху до прибутку, адже саме завдяки 

реклами можна збільшити прибуток, нагадати ринку про свій продукт. 

Більшість компаній, витрачають кожного місяця на рекламу майже частину 

свого прибутку.  
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Сучасний бізнес, перебуваючи на шляху завоювання або збереження 

лідируючих позицій на ринку, в значній мірі залежить від успішності 

реалізованої маркетингової стратегії. Її результати безпосередньо впливають на 

збільшення або зменшення кількості клієнтів компанії.  

Маркетинг ― це ринкова концепція виробничо-збутової діяльності 

підприємства, спрямована на максимальне задоволення потреб покупців за 

допомогою адресного вивчення їх запитів для реалізації завдань компанії.  

Інтернет-маркетинг ― це складова частина маркетингу, яка містить в собі 

всі ті ж функції і призначення, але весь її інструментарій зосереджений в 

інтернет-середовищі, як в окремій формі просування і збуту товарів і 

збагачення знаннями [1, с. 40].  

Зростання цієї галузі маркетингу пов’язаний з тим, що ступінь 

проникнення інтернету в повсякденне життя людей постійно зростає. На 

початок 2020 року в світі вже більше 4,5 млрд людей користуються інтернетом 

- це на 7 % більше, ніж в минулому році. З них у соцмережах перебуває 

3,8 млрд чоловік, що становить майже 60 % населення світу. Мобільними 

телефонами користуються більш 5,19 млрд осіб, а кількість користувачів зросла 

на 124 мільйони або 2,4 % за останній рік. 

Проведений аналіз змін основних показників цифрової реклами в 2018-

2020 рр. представлений на рис. 1 [3]. 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/assessment-confirms-devastating-impact-of-COVID-19-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/assessment-confirms-devastating-impact-of-COVID-19-in-Ukraine.html
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Рис. 1. Аналіз показників цифрової реклами у світі за 2018-2020 роки 

 

Як видно з проведеного аналізу за 2018-2020 роки кількість нових 

інтернет-користувачів склав 367 млн осіб, що становить 9,1 % приросту та 

значно випереджає природній приріст населення (1,1 %) на 8 %. Крім того 

необхідно відмітити, що сумарно 2,818 мільярдів людей за 2019 рік зробили 

покупки в інтернеті, що становить 37 % від загальної кількості. Аналіз витрат 

на електронну комерцію споживачами за категоріями представлений на рис. 2 

[3]. 

 

Рис. 2. Аналіз витрат на електронну комерцію 

за категоріями за 2018-220 роки 
 

Як видно із даних рисунку 2 на покупки в інтернеті споживачі витратили 

1,7 трильйонів доларів. Ця цифра показує зростання в 14 % в порівнянні з 

попереднім роком. Середня сума, залишена покупцем становить 634 долара, що 

на 11 % вище показників 2018 року. В основному витрати через мережу 

інтернет направлені на: подорожі, моду, побутову техніку, електронні носії та 

хобі. 

Ще одним показником важливості інтернет-маркетингу та його 

використання підприємствами є все більша роль соціальних мереж та їх впливу 

на поведінку споживачів. Як приклад можна привести проведений аналіз 

фінансових витрат на різні соціальні мережі (табл. 1) [3]. 
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Таблиця 1 

Найпопулярніші у світі соціальні платформи для реклами, млн грн 

Соціальні мережі 2018 2019 2020 
Відносне відхилення 

2019/2018 2020/2019 

Facebook 2234 2271 2449 102% 108% 

Youtube 1900 1903 2000 100% 105% 

Whatsapp 1500 1500 1600 100% 107% 

FB massenger 1103 1300 1300 118% 100% 

Instagram 1000 1000 1000 100% 100% 

QQ 803 833 731 104% 88% 

Qzone 543 531 517 98% 97% 

Sina WeIBE 431 445 497 103% 112% 

Twitter 335 356 340 106% 96% 

Pinterest 230 250 322 109% 129% 

Всього 10079 10389 10756 103% 104% 

 

Як видно із проведеного аналізу в табл. 1, найпопулярнішою мережею 

для вкладання коштів на маркетинг є Facebook, а найбільший приріст за 

аналізований період має Pinterest – 37 %.  

Отже, на основі проведеного в роботі дослідження можна стверджувати, 

що інтернет проникає все глибше в повсякденне життя людей. Ми все більше 

використовуємо його як джерело інформації і спосіб споживання. Для того, 

щоб максимально повно реалізовувати потенціал ринку, необхідно 

представляти свою продукцію в тому місці і в той час, де клієнту було б зручно 

її купити. Пропорційно зростанню впливу інтернет-маркетингу, а в деяких 

компаніях значно його випереджаючи, компанії перерозподіляють свої 

маркетингові бюджети з офлайна в онлайн. Це підтверджується звітами 

дослідницького агентства, яке спеціалізується на ринку електронної комерції 

«Data Insight». У своїх роботах «Digital advertisers barometer» [2] вони вказали, 

що основними драйверами зростання бюджетів в онлайн є: можливість 

динамічного націлювання, точне вимірювання вкладень, багатий вибір цільових 

аудиторій. Ці та багато інших переваг дозволяють інтернет-маркетингу 

розвиватися в досить самостійне відгалуження маркетингу зі своїми правилами 

та особливостями. 

На даний момент інтернет ― це той майданчик, де про продукт або 

послугу можуть дізнатися споживачі без великих фінансових вкладень з боку 

компанії. Для початку виведення продукту або послуги на цей ринок досить 

лише витратити час на вивчення інструментарію інтернет-маркетингу і 

спеціалізованих майданчиків, які надають рекламодавцям доступ до ресурсів 

просування. 
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У період кризи та під час пандемії коронавірусу банки намагаються 

збільшити повноту асортименту своїх послуг з використанням цифрових 

технологій. Оптимізація асортиментної політики банку на ринку банківських 

продуктів сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності та збільшенню 

продажу банківських продуктів. 
Питання особливостей асортиментної політики, менеджменту та 

інноваційних розробок банківських продуктів досліджувалися в працях 
вітчизняних економістів, зокрема, Золотарьова О. В., Кукси В. М., Полях К. В., 
Смовженко Т. С., Єгоричева С. Б. та ін. Водночас, ці питання є актуальними 
нині, з огляду на посилення використання нових цифрових рішень. 

Асортиментна політика банків визначається через певні номенклатурні 

позиції, кожна з яких має визначену кількість товарних різновидів. Більшість 

українських банків формують і підтримують обрану ними групову 

асортиментну номенклатуру, що створює їхній товарний профіль. 

Диверсифікація товарного профілю залежить від того на якому етапі 

життєвого циклу перебувають банківські продукти. АТ КБ «Приватбанк» при 

реалізації асортиментної політики вирізняється з поміж інших банків глибиною 

асортименту товарів та послуг, насиченістю певних товарних груп, 

направленістю на задоволення особистих та корпоративних потреб населення. 

Існуюча структура асортименту найкраща з поміж інших українських банків. 

Так, серед платіжних карток АТ КБ «Приватбанк» пропонує такі картки: 

 Картка «Універсальна» з пільговим періодом до 55 днів та кредитним 

періодом до 50 000 грн.; 

https://exlibris.ru/news/digital-2020-ezhegodnoe-globalnoe-issledovanie-ot-we-are-social-i-hootsuite/
https://exlibris.ru/news/digital-2020-ezhegodnoe-globalnoe-issledovanie-ot-we-are-social-i-hootsuite/
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 Картка «Універсальна Gold» з зниженою ставкою користування 

кредитним лімітом – 3,4 % та кредитним лімітом 75000 грн. 

 Картка з «Індивідуальним дизайном», плата за обслуговування картки 

відсутня; 

 Картка «Юніора», картка для школярів та системою «Бонус Плюс», 

бізнес квест навчання у Бізнес Школі Приватбанку; 

 Картка «Для виплат» зняття готівки та оплата покупок без комісії; 

 Картка «Vip рівня» статусна картка з використанням консьєрж сервісу; 

 Картка «Інтернет» випущена для здійснення платежів в Інтернеті, 

відсутність комісії за випуск обслуговування та проведення платежів; 

 Картка «Соціальна» випущена для виплат Соціального фонду, картка 

має систему «Бонус Плюс»; 

 Картка «Пенсійна» комунальні платежі через систему Приват 24 до 

30000 грн на місяць і не більше ніж 10 платежів – безкоштовно, можливість 

отримати % на залишок на карті [1]. 
За даними дослідження GFK Ukraine  з ПриватБанком співпрацюють 

51,6 % фізичних осіб, 58,4 % юридичних осіб та 73,2 %. суб’єктів 
підприємницької діяльності [1]. Банк обслуговує 18 млн. населення України. 

У 2020 році АТ КБ «Приватбанк» піднявся у світовому рейтингу із 708 на 

446 позицію рейтингу найкращих банків світу. Приват банк є єдиною 

фінансовою установою, яка увійшла у ТОП 500 банків світу [2]. 

Асортимент послуг, які надає банк дуже широкий та може задовольнити 

найвибагливішого клієнта. До основних послуг банку відносяться: 

- кредити : Миттєва розстрочка, Кредит готівкою, Авто в кредит, Авто в 

розстрочку, Кредитні канікули, Кредит під депозит, Кредит під застову 

нерухомості; 

- заощадження: Процентні ставки за вкладами, Послуга накопичення 

«Скарбничка», Мобільний додаток «Мої вклади», Мобільний додаток 

«Скарбничка»; 

- платежі: Переказ на картку / рахунок у ПриватБанку, Переказ на картку / 

рахунок в іншому банку, Комунальні та інші платежі, Поповнення мобільного, 

Платежі по QR-коду, Готівка на касі, Оплата паркування, Постачальники 

комунальних послуг, Нотаріальні платежі, Регулярні платежі, Платежі за 

безкоштовним телефоном 3700, Картка ПриватБанку ― картка лояльності, 

Електронні квитки, Apple Pay, Google Pay, FacePay24. 

- перекази:  Перекази SWIFT, Термінові перекази, TransferGo, Payoneer, 

Spoko, Миттєвий переказ з картки на картку, PrivatMoney, Масові виплати для 

міжнародних компаній, IBAN, Google AdSense, Е-ЛІМІТ, SWIFT перекази для 

моряків. 

Серед новинок Приватбанку є нова послуга, яка дозволяє знімати готівку 

у касах супермаркету без необхідності використання банкоматів. Ця послуга є 

вкрай необхідно з огляду на пандемію коронавірусу, що сприяє зменшенню 

черг до банкоматів та збільшенню дистанції між людьми. 

Водночас до недоліків асортиментної політики АТ КБ «Приватбанку» 

можна віднести: необхідно здійснити оптимізацію асортименту платіжних 

https://privatbank.ua/perevod-na-kartu-schet-v-privatbanke
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu-schet-v-drugom-banke
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu-schet-v-drugom-banke
https://privatbank.ua/plategi-za-kominalnie-i-prochie-uslugi
https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo
https://privatbank.ua/qr
https://privatbank.ua/hotivka-na-kasi
https://privatbank.ua/parkuvannja
https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug
https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug
https://privatbank.ua/notariat/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/platezhi-po-telefonu
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/platezhi-po-telefonu
https://privatbank.ua/cpa/karta-loyalnosti
https://privatbank.ua/pokupka-zheleznodorozhnyh-avtobusnyh-aviabiletov-po-besplatnomu-telefonu-3700
https://privatbank.ua/cpa/applepay
https://privatbank.ua/cpa/googlepay
https://privatbank.ua/facepay24
https://privatbank.ua/peverodi-swift
https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov
https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov/transfergo
https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov/payoneer
https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov/spoko
https://privatbank.ua/transfer-money-from-card-to-card-online-ukraine
https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov/newprivatmoney
https://privatbank.ua/val-utnyje-vyplaty
https://privatbank.ua/val-utnyje-vyplaty
https://privatbank.ua/iban
https://privatbank.ua/google-adsense
https://privatbank.ua/e-limit
https://privatbank.ua/uslugi-dlya-moryakov
https://privatbank.ua/uslugi-dlya-moryakov
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карток та послуг банку, які є нерентабельними або не користуються достатнім 

попитом; необхідність запровадження інновацій та новинок у структуру 

асортименту  з огляду на нові цифрові рішення. 

З огляду на зазначені недоліки перспективними напрямками для АТ КБ 

«Приватбанк» має бути асортиментна політика, яка здатна задовольняти 

найвибагливіші потреби споживачів; гарантує найшвидшу обіговість коштів, 

оптимізувати структуру асортименту, яка прийнятна для споживача, 

застосовувати інноваційні цифрові рішення та мобільні додатки (Сервіс P2P-

перекази через мобільний телефон, електронний браслет, технології відбитку 

пальця та сканування сітківки ока). Також, банку з огляду на пандемію COVID-

19 необхідно дбати про своїх працівників та застосовувати програми 

фінансового благополуччя, оздоровлення психічного здоров’я, усвідомленості, 

сну, здорового харчування, підтримки фізичної форми, управління стресом [3, 

с. 94]. 
В цілому, асортиментна політика АТ КБ «ПриватБанку» орієнтована на 

впровадження на українському ринку нових банківських послуг, які надають 
клієнтам безліч можливостей управляння своїми фінансами. Банк обслуговує 
клієнтів у цілодобовому режимі без вихідних і також дає можливість 
використовувати найсучасніші технології реалізації банківських продуктів. 
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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в усі сфери діяльності 

людства. Настав час шукати нові можливості й шляхи розвитку бізнесу в 

умовах кризи. Запровадження локдауну, перебування споживачів товарів і 

послуг переважно вдома змусив маркетологів швидко реагувати й 

впроваджувати в дію нові стратегії й практики. Поки одні бренди в епідемії 

побачили величезну проблему, інші використали як можливість. Тому деякі з 

https://privatbank.ua/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/privatbank-vorvalsja-v-top-500-luchshih-bankov-m-370112/
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них миттєво підвищили витрати на онлайн-маркетинг, продемонструвавши 

свою клієнтоорієнтованість, зміцнюючи емоційний зв’язок із клієнтом. 

Теоретичне, методологічне та практичне застосування інструментів 

маркетингу в діяльності підприємств є предметом активних наукових дискусій 

сучасних вітчизняних та зарубіжних учених та практиків: Б. Баггетт, О. Гронь, 

В. Кукса, М. Окландера, О. Романенко, А. Олексенко, В. Рубан, О. Фокіної та 

ін. 

Через карантинні заходи бізнес почав працювати віддалено та онлайн. 

Все це сприяло розвитку цифрового маркетингу.  

Інтернет став основним комунікаційним посередником між споживачами 

і продавцями. Кількість інтернет-юзерів за останній рік зросла на понад 330 

млн і досягла на початку квітня 2021 року 4,7 млрд, що складає понад 60 % 

населення світу за даними статистичного порталу Statista [1].  

Соціальні мережі стали джерелом нових клієнтів. За рік їхня кількість 

зросла на понад півмільярда людей. До соціальних мереж щодня приєднуються 

1,4 млн людей або 16,5 щосекунди.  

Email-маркетинг, як і раніше, відіграє важливу роль у цифровому 

маркетингу. Але молоде покоління Z надає перевагу коротким відео 

повідомленням. Набувають популярності онлайн-стріми, блоги. 

Високоякісний контент, відкриті платформи не лише дали змогу 

втриматися на плаву багатьом компаніям, а й збільшити свої прибутки. За 

даними digital-агентства «Студія Олега Чулакова». Обсяги ecommerce 

збільшилися вдвічі. Обсяг live-контенту в Instagram та Twitter збільшився на 

526 % [2]. 

Споживачі стали більше лайкати пости компаній, поширювати та 

коментувати контент брендів, що призвело до більш швидкого поширення 

інформації. Віртуальні враження замінили традиційну рекламу. 

Відповідно до опитування, проведеного інтегрованим маркетинговим 

агентством Extrabrains, 75 % Інтернет-користувачів здійснюють покупку 

продукту, тому, що бачили його в соціальних мережах, 61 % споживачів 

знаходять ресторани й бари з різних соціальних мереж, 90 % підприємств 

визнають, що їх використання в соціальних мережах збільшує їхній вплив на 

споживачів, понад 50 % власників бізнесу усвідомлюють, що використання 

соціальних мереж сприяє оптимізації продажів [3]. 

Сучасні умови змусили підприємства миттєво задовольняти потреби 

споживачів, тому що, те, що є сьогодні актуальне ― завтра вже не потрібне. 

Онлайн-аналітика стала більш значимою для бізнесу. Одним з 

найпопулярніших сервісів нині є Google Analitycs. 

Карантин став каталізатором переходу суспільства на безготівкові 

розрахунки. За період з 2019-2020 рр. в Україні сума операцій із платіжними 

картками зросла більш ніж на 6 %, за даними Національного банку України [4]. 

Значна частина людей за час пандемії відчула фінансові труднощі. Для 

того, щоб втримати клієнта бізнес активно пропонує знижки й акції. Деякі 

компанії запровадили безкоштовну доставку товару.  



175  

Зараз важливо залучати покупців за допомогою цікавих пропозицій. 

Покупець повинен легко знаходити спеціальні пропозиції в Інтернет-магазині, 

що прискорить прийняття рішення про покупку. При цьому необхідно 

враховувати особливості споживчої поведінки, наприклад, високий інтерес до 

подарунків і бонусів, особливо в поточних економічних умовах [5]. 

Спорт і розваги через карантинні обмеження виявились недоступними у 

звичному форматі. Альтернативою стали концерти на ігрових серверах, онлайн-

фестивалі, кліпи в самоізоляції, VR-шоу. Це далеко не повний список інновацій 

в обхід заборони на масові заходи. 

Слід зазначити, що пандемія вагомо вплинула на емоційний стан 

споживача, який став особливо уважним та вразливим. Великого значення 

набули підтримка споживача та постійний зв’язок з ним за допомогою чесної й 

відкритої комунікації. Для оперативного реагування на пропозиції та скарги 

клієнтів стали частіше використовувати чат-боти та голосові повідомлення. 

Під час пандемії коронавірусу виникає нагальна необхідність 

продовжувати спілкуватися зі своїми споживачами, надавати їм корисний та 

лаконічний контент, здійснювати швидку доставку продукції, збільшувати 

лояльність аудиторії та давати доступ до продукту через онлайн покупки. 
Сьогодні компанії все частіше звертають увагу на добробут і здоров’я своїх 

працівників. Вони переважно використовують у своїй роботі з персоналом 

програми фінансового благополуччя, оздоровлення психічного здоров’я, 

усвідомленості, сну, здорового харчування, підтримки фізичної форми, 

управління стресом [6, с. 94].  

Узагальнюючи результати проведеного дослідження можна зазначити, що 

в умовах пандемії COVID-19 маркетинг відіграє визначальну роль у  

стратегічному управлінні підприємством. У складних ситуаціях він здатен, з 

одного боку, втримати довіру клієнтів через активне спілкування з ним, а з 

іншого - закласти стратегічну основу для подальшого розвитку бізнесу. 

Світовий досвід свідчить, що всі кризи циклічні: будь-яка криза рано чи пізно 

закінчується. Для того, щоб її подолати, потрібно сконцентрувати зусилля на 

досягненні позитивного результату. Зважаючи на це, ключовим завданням 

вітчизняних підприємств є утримання постійного клієнта. 

 

Список використаних джерел: 

1. Statista URL : https://www.statista.com/markets/424/topic/537/demographics-

use/#overview. 

2. Marketing in a pandemic: what to do with budgets, team and customers. URL : 

https://vc.ru/marketing/118080-marketing-v-usloviyah-pandemii-chto-delat-s-

byudzhetami-komandoy-i-klientami. 

3. Grow your business with Extrabrains branding and marketing. URL : 

extrabrains.net. 

4. Національний банк України. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-

kilkistyu-ta-sumoyu-v-ukrayini-perevajayut-bezgotivkovi-operatsiyi.  



176  

5. Офіційний сайт Асоціації рітейлерів України 5 головних тенденцій в 

другий рік пандемії. URL : https://rau.ua/novyni/5-golovnyh-tendentsij-v-

marketyngu/. 

6. Кукса В. М., Полях К. В. Управління персоналом: нові тенденції та загрози. 

Фінансовий простір. 2020. № 1. (37). С. 91-101.  

https://rau.ua/novyni/5-golovnyh-tendentsij-v-marketyngu/
https://rau.ua/novyni/5-golovnyh-tendentsij-v-marketyngu/


177  

СУЧАСНІ АСПЕКТИ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

 
УДК 657.1 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  

З ОПЛАТИ ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ 

Дар’я Мигаль, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Гончаренко О. О., к.е.н., доцент 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

 

Заробітна плата є однією з найбільш складних соціально-економічних 

категорій, оскільки є основою соціально-трудових відносин між державою, 

роботодавцем та найманими працівниками. Зокрема, заробітна плата є вагомим 

рушієм для покращення продуктивності праці та конкурентоспроможності 

виробництва, стимулом для розвитку суспільного виробництва та скорочення 

витрат підприємства. Облік розрахунків з оплати праці ведеться в 

обов’язковому порядку, тому і  посідає одне із центральних місць в системі 

бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Для сучасного економічного стану України притаманна нестабільність 

законодавчого регулювання, що пов’язано з поступовою інтеграцією у 

Європейський союз. Так, станом на сьогоднішній день більшість економічних 

секторів України зазнали реформування, зокрема значних змін зазнала сфера 

надання медичних послуг.  

Питання реорганізації медичної галузі є комплексним та зачіпає безліч 

аспектів у різних сферах, зокрема в обліку розрахунків з оплати праці. Досить 

довгий час в Україні система оплати праці медичних працівників (використання 

Єдиної тарифної сітки, розрядів та коефіцієнтів) не забезпечує ефективне 

матеріальне стимулювання, що спричиняє зниження мотивованості працівників 

та значного відтоку висококваліфікованих кадрів зі сфери медичного 

обслуговування. 

Питання організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах 

висвітлювали у своїх працях відомі науковці: О. Ф. Вербило, Л. В. Мельянкова 

[1], Д. М. Хома [2], Л. Андрущенко, А. Батура, Ф. Бутинець та інші. Однак, із 

початком впровадженням з 2016 року реформ в галузі медичного 

обслуговування, що впливають на облік розрахунків з оплати праці, є вельми 

актуальною обрана тема і вимагає подальшого дослідження. 

Основними нормативно-правовими документами з організації та 

регулювання оплати праці з Україні є:  Закон  України про оплату праці [3], 
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 Кодекс законів про працю [4], Закон України «Про відпустки» [5], Закон 

України «Про охорону праці» [6], Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати» [7], П(С)БО 16 

«Витрати» [8], П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [9] та інші.    

Заклади охорони здоров’я (медичні установи) утворюються та провадять 

свою діяльність з метою реалізації права громадян на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування, яке гарантовано Конституцією 

України.    Оплату праці медичних працівників провадять відповідно до наказу 

від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» [10].  

Основою при нарахуванні заробітної плати працівникам медичних 

установ є оклад за тарифним розрядом, до якого додають підвищення окладу. 

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними 

розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, 

фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам ― 

кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад 

(професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і 

відображаються у тарифікаційному списку. Надбавки, що нараховуються в 

установі, також визначаються виходячи з розміру окладу з урахуванням 

підвищень.    

Аналізуючи статистичні дані Міністерства охорони здоров’я за попередні 

роки слід зазначити, що була наявна проблема з витрачанням коштів на 

утримання застарілої інфраструктури та заробітну плату медперсоналу (75-

80 %). Для вирішення цієї проблеми за останні 5 років було впроваджено 

реорганізацію всіх медичних установ України, що дозволило автоматизувати 

їхню роботу. Автоматизація лікувальних закладів дозволила більш ефективно 

розпоряджатися медичним установам коштам шляхом надання їм достатнього 

рівня самостійності. Як наслідок, це дозволило скоротити витрати лікувальних 

закладів і збільшити розмір оплати праці медичних працівників.  

Також, в цей період виникли проблеми, що стосувалися обчислення і 

нарахування матеріальної винагороди за якість виконаної роботи. Для 

вирішення даної ситуації на території України з 2017 року почала 

впроваджуватися Електронна система охорони здоров’я eHealth. Реалізація 

проекту відбувається коштом програм технічної допомоги міжнародних 

донорських організацій, серед яких United States Agency for International 

Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth 

(EDGE), Глобальний Фонд та Світовий банк. Це українська інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку 

медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному 

вигляді. До її складу входять центральна база даних та медичні інформаційні 

системи, між якими забезпечено автоматичний обмін даними через відкритий 

програмний інтерфейс. Кінцева мета створення цієї системи – відмова від 

паперового обліку в усіх процесах. Це в рази спрощує звітність медичного 

персоналу та організацію обліку розрахунків з оплати праці. Це дозволяє 

забезпечити можливість виплат за форматом «гроші йдуть за пацієнтом». 
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Однак система eHealth в повній мірі не вирішила всі проблеми, що 

пов’язані з організацією обліку розрахунків з оплати праці. Розглядаючи 

галузеві особливості оплати праці медичних працівників, слід зазначити, що 

розмір заробітної плати працівника значно залежить від його кваліфікаційної 

категорії. Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією 

за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша, вища. І для кожної з цих 

категорій характерна специфічна схема тарифних розрядів. Дана галузева 

особливість істотно ускладнює розрахунки з оплати праці персоналу, оскільки  

в медичних установах працюють спеціалісти з різними кваліфікаційними 

рівнями. Також різні схеми тарифних розрядів використовуються для лікарів, 

фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, та посад (професій) 

окремих категорій працівників медичних установ. Задля полегшення організації 

обліку розрахунків в цій ситуації необхідне запровадження додаткових 

інноваційних програмних забезпечень, щоб з’явилася можливість спростити 

процес розрахунків з оплати праці для медичних установ. 

Проаналізувавши нормативно-правову базу та праці науковців можна 

зробити висновок, що спостерігається позитивна тенденція поступового 

розвитку організації розрахунків з оплати праці в медичних установах. З 2016 

року по сьогоднішній день відбувається реформа медичної сфери, що дозволяє 

полегшити організацію операцій з розрахунками по оплаті праці, зокрема їх 

автоматизація. Однак державним органам влади слід доопрацювати нормативні 

документи, згідно яких відбувається регулювання розрахунків із оплати праці в 

галузі медицини, також слід впроваджувати інноваційні системи за підтримки 

зарубіжних партнерів задля полегшення цього процесу. 
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Основні засоби є невід’ємною і особливо важливою частиною будь-якого 

підприємства, без яких неможливо здійснення господарської діяльності, вони є 

важливою умовою і фактором забезпечення ефективної діяльності підприємств.  

 Сутність основних засобів було розглянуто в наукових працях багатьох 

учених та нормативно-правових актах. Вагомий внесок у розвиток теоретичних 

засад і методичних підходів до вирішення проблем оцінки та обліку основних 

засобів внесли вчені-економісти – Бойко В. М., Бутинець Ф. Ф., Вашків П. Г., 

Борисов А. Б., Загородній А. Г., Кузнєцов В., Кучеренко Т., Лінник В. Г., 

Сухарський В. С., Ткаченко Т., Шайко О., Шпакович М. та інші. 

З виникненням бухгалтерського обліку, вчені почали застосовувати 

поняття «основні засоби» та «основні фонди». Прийнято вважати, що 

термінами «основні фонди» і «основні засоби» визначено одні й ті самі об’єкти, 

проте перший із термінів використовується в податковому законодавстві, а 

другий використовується в бухгалтерському обліку. До 2011 року в 

податковому законодавстві використовувалося поняття «основні фонди», яке 

було частково ліквідовано шляхом заміни на «основні засоби». Однак, в 

економічній теорії термін «основні фонди» почали використовувати задовго до 

появи в Україні податкового обліку. Таким чином, вважають, що одним з 

перших визначень терміну «основні фонди» є висловлювання А. Сміта про те, 

що «фондом є будь-яке накопичення продуктів землі і промислової праці. Фонд 

буде капіталом лише в тому випадку, якщо він приносить власнику дохід чи 

прибуток» [5]. Отже, А. Сміт визначав фонди як матеріальну основу для 

утворення капіталу. 
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Іншим є енциклопедичне визначення основних фондів, сформульоване за 

радянських часів, як «сукупності засобів соціального виробництва, що 

використовуються більше одного виробничого циклу і поступово переносять 

свою вартість на створюваний продукт». 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про основні засоби визначені в П(с)БО 7 «Основні засоби», відповідно до якого 

основні засоби ― матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, 

здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року. 

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Це 

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або 

окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для 

виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс 

конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають 

для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний 

фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а 

комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійною. 

Основні фонди ― це сукупність вироблених суспільною працею 

матеріально-речових цінностей, що діють протягом тривалого періоду [1]. 

Вчені вважають, що ці категорії мають різне значення. Сук Л. К. і 

Виговська Н. Г. стверджують, що ці поняття неможливо не відрізняти 

насамперед тому, що основні засоби – це сукупність матеріально-речових 

цінностей, а основні фонди – це джерела формування основних і оборотних 

засобів, а також підкреслюють, що їх значення відображаються у різних 

частинах балансу: основні засоби – відносяться в актив, основні фонди – в 

пасив. 

Андрійчук В. Г. також наголошує на тому, що «фонди – це грошове 

вираження засобів праці (основних засобів)», в той час, як основні засоби є 

матеріально-речовими елементами. Існує також думка зарубіжних вчених, 

згідно з якою основні фонди – це, без сумніву, економічний ресурс, якому 

притаманні наступні якості: вони рідкісні або наявні в обмеженій кількості [3]. 

Слід відмітити, що однією із причин ототожнення «основних засобів» з 

«основними фондами» є неправильне використання понять на законодавчому 

рівні. У Законі України «Про оприбуткування прибутку підприємств», який 

функціонував до 01.01.13, використовувалось поняття «основні фонди». 

Відповідно до цього закону, під поняттям «основні фонди» розумілись 

матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 

365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних 

цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у 

зв’язку з фізичним або моральним зносом. Із прийняттям Податкового кодексу 

України, вказана проблема була вирішена шляхом введення поняття «основні 

засоби» в податковому законодавстві. Відповідно до пп.14.1.138, п. 14.1, ст. 14 
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Податкового кодексу, основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі 

запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості 

землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 

користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 

яких не перевищує 2500 гривень (20000 грн – з 23.05.2020), невиробничих 

основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником 

податку для використання у господарській діяльності платника податку, 

вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з 

фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік 

(або операційний цикл, якщо він довший за рік) [2]. В обох нормативно-

правових актах акцентовано увагу на основних засобах, які використовуються в 

господарській діяльності. 

З введенням в дію Податкового кодексу прийнято користуватись 

визначенням «основні засоби» всупереч цьому по тексту документу 

зустрічається поняття «основні фонди» без його тлумачення в кодексі. Отже від 

даного визначення формально відмовились, але практично його ще вживають, 

що впливає на неоднозначне тлумачення цих понять, і, як наслідок, виникають 

помилки в обліковому відображенні. 

Отже, поняття «основні засоби» та «основні фонди» досить часто 

ототожнюють та в їх сутності є деякі відмінності. Разом з тим, розуміння цих 

відмінностей не тільки гарантує правильне їх використання, та багато в чому 

визначає особливості бухгалтерського і податкового обліку, до яких вони 

застосовуються. Так, визначення «основних засобів» дуже різнилося між 

П(С)БО 7 «Основні засоби» та Законом України «Про оподаткування 

підприємств». По-перше головна відмінність це те, що в законі розглядається 

поняття «основні фонди» замість засобів, по-друге це – грошова межа 

віднесення до складу основних фондів об’єктів. У Податковому кодексі, в свою 

чергу, відмовилися від поняття «основні фонди» на користь «основних 

засобів», тобто це свідчить про наближеність даного Кодексу до положень 

бухгалтерського обліку. Проте це наближення не є повним, адже грошове 

обмеження віднесення до складу основних засобів залишилося. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку усіх сфер, в тому 

числі, і економічної, необхідним є постійне дослідження питання діяльності 

підприємств. У з’ясуванні ефективності та правильності такої діяльності 

використовують обліково-аналітичне забезпечення. Вирішення та роз’яснення 

даної проблеми допоможе покращити ситуацію в країні.  

Мета роботи. Метою роботи є огляд існуючого стану обліково-

аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємств і формування на базі 

цього пропозицій щодо його вдосконалення. ефективність управління такими 

підприємствами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліково-аналітичної 

забезпечення підприємств цікавило таких вчених, як Пантелєєв В. П., 

Гуцаленко Л., Загородній А. Г. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна система управління 

підприємством багато в чому залежить від інформаційного забезпечення про 

його фінансовий стан та діяльність. В. П. Пантелєєв вважає, що інформаційним  

забезпеченням є цілеспрямована робота, яка являє собою збір певної 

інформації, її реєстрації, передаванні, обробці, узагальненню, зберіганню та 

пошуку суб’єктами контролю з метою використання управління [1]. 

Здійснюючи дослідження діяльності підприємства визначається 

необхідна інформація, яка існує у 3 таких типах, а саме: 

1) Інформація про діяльність підприємства у минулому. 

Такі дані допомагають з’ясувати динаміку покращення роботи, а також 

зміни в управлінні підприємства; 

2) Інформація про стан підприємства на даний момент.  

Такі факти дозволяють оцінити успіхи і невдачі в роботі, а також 

допоможуть чітко встановити плани на майбутнє;  

3) Інформація про діяльність підприємства в майбутньому [2]. 

Після проведення своєрідного аналізу, відбувається формування 

отриманої інформації у обліково-аналітичне забезпечення. Варто вказати, що 

кожен науковець, поняття обліково-аналітичного забезпечення, пояснював по-

різному. Наприклад, Загородній А. Г вважає, що дане поняття виражає собою  

форму організації всіх видів обліку й аналізу, метою якої є забезпечення 

працівників підприємства необхідними фактами для прийняття поточних і 

стратегічних управлінських рішень та контролю за їхньою реалізацією [3, с. 31]. 
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А ось Голячук Н. В. у даному понятті бачить суть, яка полягає у здійснені 

облікових та аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення 

відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів 

для прийняття управлінських рішень. 

З отриманої вище інформації можна сформулювати такі функції:  

1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про 

діяльність підприємства внутрішніх і зовнішніх користувачів;  

2) облікова – відображення фактів господарської діяльності підприємств; 

3) аналітична – здійснення на підставі первинних аналітичних даних 

економічного аналізу діяльності підприємств. 

Загалом, система обліково-аналітичного забезпечення відіграє особливу 

роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи 

взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього 

та зовнішнього середовища. Насамперед, обліково-аналітичною системою 

вважають систему, яка ґрунтується на даних оперативного, статистичного, 

фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і 

використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та 

інші види інформації. Обліково-аналітична система складається з елементів, які 

взаємодіють між собою, залежать одне від одного і формують єдине ціле. 

Обліково-аналітичну систему можна представити як сукупність наступних 

складових:  

1) Обліку –організована система збору, обробки, групування, узагальнення і 

реєстрації необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають 

кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, 

об’єктів тощо; 

2) Аналізу – взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і 

наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів; 

3) Аудиту – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності суб’єктів господарювання. 

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що обліково-аналітичне 

забезпечення підприємства відіграє велику роль у прийнятті ефективних 

управлінських рішень, які впливають на майбутнє. Але, варто вказати, що з 

кожним роком відбувається позитивні зміни у цій сфері. Загалом, дане 

забезпечення допомагає розвитку підприємства та економічній сфері держави в 

цілому. 
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Сільське господарство є життєво необхідною галуззю національного 

господарства кожної країни, оскільки понад 80 % фонду споживання 

формується за рахунок продукції цієї галузі. Серед інших галузей її вирізняє 

предмет діяльності – живі організми – тварини, рослини, а продуктивність у 

сільському господарстві значною мірою залежить від об’єктивних природних 

факторів – змін пір року, опадів, коливань температури, на які сільське 

господарство не має змоги вплинути. Сьогодні серед видів вітчизняної 

сільськогосподарської продукції найбільшу питому вагу займає продукція 

зернових та зернобобових культур. При цьому специфіка аграрного бізнесу 

передбачає значний період вкладання коштів у вирощування та досить стислі 

строки її надходження, що зумовлює необхідність швидкого прийняття рішень 

щодо визначення якості отриманої продукції, порядку її оцінки, зберігання та 

реалізації. Виходячи з цього, оперативне керування сільськогосподарським 

виробництвом може забезпечити лише налагоджений облік та оперативний 

аналіз витрат на вирощування та зберігання продукції, що уможливить 

забезпечення менеджменту сільськогосподарського підприємства необхідною 

інформацією для прийняття обґрунтованих рішень. 

Відповідно до П(C)БО 30 «Біологічні активи» сільськогосподарська 

продукція – це актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного 

активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського 

споживання [1]. Сільськогосподарська продукція визнається активом, якщо 

існує імовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід, 

пов’язаних з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від біологічного активу (у 

рослинництві – це зерно, плоди, овочі, зелена маса, отримані під час збирання 

врожаю (заготівлі); у тваринництві – вовна, молоко, яйця, мед, отримані під час 

настригу, надою, збору тощо або при припиненні процесів життєдіяльності 

біологічних активів (деревина, отримана, при вирубці насаджень тощо) 

перестає бути елементом біологічних активів і визнається як окремий актив. 

Виділяють три основні види сільськогосподарської продукції: 

1. Продукція рослинництва – зернові, бобові, овочеві, баштанні, луб’яні, 

олійні, ефіроолійні та кормові культури, цукрові буряки, картопля, фрукти, 

ягоди, виноград, горіхи, гриби, хміль, тютюн, махорка, чай, квіти, декоративні і 

лікарські рослини, посадковий матеріал відповідних культур та насіння. 
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2. Продукція тваринництва – м’ясо (у живій вазі( великої рогатої худоби, 

свиней, птиці, овець, кіз, інших домашніх, напівдомашніх і диких тварин, 

молоко, яйця, шкіри, хутро, вовна, пух. 

3. Продукти переробки сільськогосподарської продукції – м’ясо (у 

забійній вазі), м’ясопродукти (ковбаси, копчені тощо), тваринне масло, 

цільномолочна продукція, сир, бринза, борошно, крупи, цукор-пісок, рослинне 

масло, вино, фруктові соки, сиропи, варення, джеми, компоти (з продукції 

власного врожаю), сушіння, соління овочів і фруктів [2]. 

За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними 

вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на: 

основну (використання якої може приносити найбільші економічні вигоди 

підприємству і отримання якої є метою утримання біологічних активів, здатних 

давати таку сільськогосподарську продукцію (у рослинництві – зерно, овочі, 

фрукти, насіння соняшнику, виноград, коренеплоди тощо; у тваринництві – 

приріст живої маси тварин основного стада, молоко від основного стада овець, 

віск у бджолярстві тощо)); супутню (яка одержана від біологічного активу або 

їх групи одночасно з основною продукцією, відповідає встановленим 

стандартам або технічним умовам і призначена для подальшої переробки або 

реалізації (у рослинництві – насіння льону і конопель; у тваринництві – приріст 

живої маси тварин основного стада, молоко від основного стада овець, віск у 

бджолярстві тощо)), побічну (яка одержується від одного біологічного активу 

або їх групи одночасно з основною, але має другорядне значення, а економічні 

вигоди від її використання є несуттєвими (у рослинництві – солома, гичка, 

бадилля; у тваринництві – гній, пташиний послід тощо)). 

Для обліку продукції сільськогосподарського виробництва призначено 

рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», за дебетом якого 

відображається надходження сільськогосподарської продукції, а за кредитом – 

її вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. Основними 

джерелами інформації для аналізу сільськогосподарської продукції є: дані 

бухгалтерського обліку; статистична форма № 50-сг «Звіт про основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; 

статистична форма № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур,  плодів,  ягід і винограду». 

Динамічним фактором, який зумовлює валовий збір продукції 

рослинництва є урожайність, на яку впливають три групи факторів: 

1) природно-кліматичні (родючість ґрунту, механічний склад ґрунту, 

рельєф місцевості, температурний режим, рівень ґрунтових вод, опадів тощо); 

2) агротехнічні (кількість, якість і структура внесених добрив, якість і 

строки виконання всіх польових робіт, якість посівного матеріалу, 

сортооновлення, дотримання сівозмін, боротьба з шкідниками, бур’янами і 

хворобами рослин, вапнування і гіпсування ґрунту); 

3) організаційно-економічні (матеріальне стимулювання працівників, 

організація робочих процесів, забезпечення підприємства матеріальними та 

трудовими ресурсами, підвищення кваліфікації працівників). 
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Збільшення обсягу продукції рослинництва на сьогодні здійснюється за 

рахунок розширення посівних площ та підвищення їх урожайності. Слід 

зазначити, що на сьогодні в Україні, саме в Черкасах, функціонує компанія 

«UKRAVIT», основним напрямком діяльності якої є власне виробництво 

сучасних комплексних висококонцентрованих рідких добрив з оптимально 

підібраними макро-, мезо-, мікро- та ультрамікроелементами, а також засобів 

для знищення побутових шкідників. Створення їх продукції розпочинається в 

лабораторіях «Інституту здоров’я рослин», вчені якого розробляють нові та 

вдосконалюють існуючі формули препаратів і тестують новинки на 

відповідність міжнародним стандартам якості [3]. 

Що стосується продукції тваринництва, то пошук можливостей 

нарощування обсягу продукції  тваринництва, поліпшення її асортименту і 

якості є особливо актуальним сьогодні, що вимагає від кожного 

сільськогосподарського підприємства розробки заходів щодо збільшення 

обсягу продукції тваринництва з метою виживання в умовах ринкових 

відносин. Успішне виконання плану за обсягом продукції  тваринництва 

залежить від багатьох факторів: поголів’я тварин за видами, статево-віковими і 

виробничими групами, забезпеченості тварин приміщеннями і кормами 

відповідно до зоотехнічних норм, раціонів і повноцінності їх, рівня 

продуктивності тварин, інше. Виконання плану за рахунок збільшення 

поголів’я при зниженні продуктивності тварин обов’язково призведе до 

підвищення собівартості продукції, оскільки додаткове поголів’я потребує 

більших порівняно з планом витрат. Резервом збільшення виробництва 

продукції тваринництва, підвищення її конкурентоспроможності є поліпшення 

породно-племінних характеристик тварин, забезпечення збалансованої годівлі, 

зміцнення матеріально-технічної бази галузі (комплектація типових приміщень 

необхідним обладнанням), поліпшення санітарно-гігієнічних умов утримання 

тварин і праці персоналу, впровадження прогресивних систем матеріального 

стимулювання, які б забезпечили зацікавленість у підвищенні якості продукції 

тощо [4]. 

Отже, процес вирощення, правильна оцінка та реалізація 

сільськогосподарської продукції є основою точності визначення фінансового 

результату як підприємства зокрема, так і галузі в цілому. Умови сьогодення 

змушують менеджмент аграрних підприємств приймати виважені управлінські 

рішення з урахуванням специфіки аграрного виробництва, складної політичної 

та пандемічної обстановки  та особливостей діючого законодавства України. 
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У сучасних умовах успішну діяльність підприємства можна 

охарактеризувати за рівнем економічної ефективності виробництва  готової 

продукції. Завдяки виробництву та реалізації готової продукції підприємство 

отримує прибуток, що є основною метою для кожного власника. Оскільки на 

шляху успішного виробництва чи то реалізації завжди є перепони, важливо 

знайти проблеми, пов’язані з обліком готової продукції і основне — шляхи їх 

вирішення. Саме тому, на сьогодні організація обліку готової продукції, 

проблеми та шляхи їх вирішення займають вагоме місце в дискусіях. 

Готовою продукцією вважаються конкретні вироби, що пройшли всі 

стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим 

стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і 

здані на склад або безпосередньо замовнику [1]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка 

виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і 

якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-

правовим актом [2]. 

Найбільш широко проблеми обліку готової продукції розглянуто в працях 

як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як: Бутинець Ф. Ф., 

Герасимович М. А., Єфименко І. В., Мурашко В. М., Савченко В. Я., 

Безрукий П. С., Палій В. Ф., Нідлз Б. 

Основними проблемами обліку готової продукції та її реалізації на 

сучасному підприємстві є:  відсутність єдиного підходу до класифікації 

результатів виробництва, що зменшує можливість точного визначення об’єктів 

бухгалтерського обліку; зниження ефективності контролю якості, 

конкурентоспроможності та рентабельності продукції, внаслідок неповного 

відображення інформації про формування собівартості продукції в результатах 

https://ukravit.ua/
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виробництва у фінансовій звітності. Склад собівартості реалізованої продукції 

зображено на рис. 1 [3].  

Вчасно відреагувати та вирішити проблеми, пов’язані з обліком готової 

продукції, можливо при поданні повної, правдивої, своєчасної інформації щодо 

факторів, які впливають на собівартість, а також майбутні фінансові результати 

від реалізації готової продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Склад собівартості реалізованої продукції 

 

Оброблення первинних документів у процесі організації готової продукції 

є важливою частиною, туди входять: акти виконаних робіт, накладні за 

передачу готової продукції, відомості про випуск продукції; документи, що 

підтверджують якість, це дасть змогу покращити облік реалізації готової 

продукції. З використанням комп’ютерних технологій у багатьох компаніях, які 

займаються виробництвом дозволено документувати продаж виготовленої 

продукції без використання узагальнюючих документів. Винятком є оборотно-

сальдова відомість за рахунком 26 «Готова продукція». У цьому документі 

наводяться дані, щодо реалізації та залишків на складах готової продукції [4]. 

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах доцільно вести за 

місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і 

вартісних показниках. Для синтетичного обліку готової продукції призначено 

активний рахунок 26 «Готова продукція», на якому узагальнюється інформація 

про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. Облік готової 

продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні яких забезпечується 

своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готових виробів 

не тільки в цілому за звітній період, але і за коротші проміжки часу, контроль за 

цілісністю і своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям [5].  

Отже, в процесі управління сучасним підприємством стан обліку та 

аналізу готової продукції та її реалізації займає вагоме місце. Вирішення 

досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати бухгалтерський облік 

готової продукції та її собівартості, підвищить ефективність інформаційного 

забезпечення, що вплине на економічний потенціал підприємства. 

Виробнича собівартість Готова продукція 

Прямі матеріальні витрати 

Прямі витрати на оплату праці 

Інші прямі витрати 

Змінні та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

Постійні 

нерозподілені 

загальновиробничі 

витрати 

Наднормативні 

загальновиробничі 

витрати 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Галина Беседа, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Фоменко В. М., ст. викладач 
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Постановка проблеми. На жаль, протягом останнього десятиріччя в 

Україні спостерігається негативна тенденція щодо зростання чисельності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та зниження їхньої зайнятості. Із 

загального числа осіб з інвалідністю майже половина перебуває у 

працездатному віці і потребує реабілітації та подальшого працевлаштування. 

Гостроту проблеми обумовлює і ставлення роботодавця до осіб з обмеженими 

можливостями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика соціальної 

захищеності та працевлаштування населення, у тому числі й осіб з 

інвалідністю, знайшла своє відображення у працях багатьох вітчизняних 

науковців. Значний внесок зробили такі вчені як П. А. Бущенка, 

В. С. Венедиктова, Л. Я. Гінцбурга, Г. С. Гончарової, П. І. Жигалкіна, І. В. Зуба, 

Д.О. Карпенка, Л.І. Лазор, Р.3. Лівшиця, А.Р. Мацюка, С.М. Прилипка, 

В. І. Прокопенка, О. І. Процевського, В. Г. Ротаня, Н. М. Хуторян, Г. І. 

 Чанишевої, О. М. Ярошенка, Н. М. Биба, І. Г. Козуб та ін. 

Мета: дослідження соціальної проблеми працевлаштування осіб з 

інвалідністю. В роботі використовується законодавство України та країн ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Значне число людей з обмеженими 

фізичними можливостями в Україні зустрічаються з труднощами щодо 

реалізації свого права на працю, оскільки залишаються не вирішеними   

транспортні, комунікаційні, інформаційні, організаційні та психологічні  

питання. 

Працевлаштування для осіб з інвалідністю ― це не тільки задоволення їх 

потреб, а й активне соціальне життя. Робота є важливою частиною життя, що 

створює сприятливі умови для розвитку особистості та своєї значимості. 

Формування себе як потрібної людини, стимулювання розвитку та сприятливі 

умови для реабілітації.  

Згідно с законодавством України особою з інвалідністю є особа зі стійким 

розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може 
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призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава 

зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити її соціальний захист [1]. 

Медико-соціальні експертні комісії розробляють для кожної особи з 

обмеженнями, свою індивідуальну програму реабілітації. З метою реалізації 

конституційного права осіб з інвалідністю на працю, до працевлаштування 

залучається центр зайнятості, який тісно співпрацює з МСЕК. Саме в центрі 

зайнятості визначається відповідність вакансії обмеженням особи, можливість 

її перекваліфікації та працевлаштування. Проблема  в тому, що на ринку праці 

більшість роботодавців не зацікавлені в працевлаштуванні осіб з інвалідністю, 

непоодинокі випадки неофіційної зайнятості та низька заробітна плата. Все це  

ускладнює реалізовувати право на працю та змушує осіб з обмеженими 

можливостями залишатися поза  сферою соціального життя. 

Згідно статистичних даних, в ЄС на ринку праці задіяні в середньому 

57 % людей з інвалідністю (зайняті та безробітні), а серед людей без 

інвалідності цей показник складає 80 %. За даними Міністерства соціальної 

політики, в Україні працевлаштовано близько 13 % осіб з інвалідністю. 

За для поліпшення ситуації влада України вирішила ввести інтеграції 

законів Європейського союзу в законах соціальної політики, тому що діюча 

система є недостатньо ефективною, особливо в стимуляції роботодавців щодо 

працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Досвід успішних країн Європейського Союзу, в яких діє система 

квотування робочих місць для працевлаштування вказаних осіб, доводить, що 

головним чинником має бути, в першу чергу, стимулюючий підхід для 

роботодавців. 

У зв’язку з цим Мінсоцполітикою підготовлені комплексні законодавчі 

ініціативи спрямовані на впровадження реальних стимулюючих механізмів, 

зокрема в частині визначення альтернативного способу виконання 

встановленого законодавством нормативу з працевлаштування осіб з 

інвалідністю. 

Зокрема, проектом передбачено запровадження справедливого підходу 

щодо відповідальності за невиконання встановленої квоти, особливо це 

стосується бюджетних установ, на яких не поширюється норма щодо сплати 

адміністративно-господарських санкцій відповідно до Господарського кодексу 

України. У зв’язку з цим у Законі України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» пропонується змінити поняття «адміністративно-

господарські санкції» на «цільові фінансові санкції», що дозволить створити 

рівні умови для всіх роботодавців в частині відповідальності за порушення 

законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Таким чином проект осучаснить норми Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», створивши сприятливі 

умови, що враховуватимуть інтереси як осіб з інвалідністю, так і роботодавців 

[2]. 

Стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» визначає, що для всіх підприємств, установ, організацій 
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та фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється 

норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 

чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників 

облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного 

робочого місця [1]. 

Окремо слід зазначити, що для дослідження проблематики 

працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні використаємо досвід країн ЄС 

в їх соціальній політиці. Держави ЄС застосовують різні підходи щодо 

вирішення питання працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, їх 

соціальна політика керується принципами Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю 2010 року. 

Основними напрямками захисту інтересів зазначеної категорії осіб в 

країнах ЄС є: 

1) допомога задоволення повсякденних потреб; 

2) підтримка доходів для ведення гідного способу життя; 

3) працевлаштування осіб із обмеженими можливостями. 

В ряді країн ЄС одночасно з виплатою грошового еквіваленту, яку особа з 

інвалідністю може використовувати для своїх цілей, надається допомога з 

виконання базових потреб. В деяких країнах, таких як Германія, Швеція та 

Нідерланди впроваджено питання часткової працездатності, що має на увазі 

роботу обмежену в часі.  

У залежності від відсотка працездатності в Чехії, Франції, Румунії, 

Словенії, Кіпрі, Литві, Болгарії, Латвії та Угорщині встановлюється розмір 

пенсійної виплати і в разі виявлення спроможності людини до 

самообслуговування її залучають до роботи. 

Отримання допомоги чи пенсії у зв’язку з інвалідністю паралельно з 

отриманням доходу від трудової діяльності дозволено у більшості країн 

учасниць. Однак законодавством встановлено певні обмеження стосовно 

розміру нарахованої допомоги. Так, наприклад, у Данії, Німеччині, Греції, 

Франції, Ісландії, Люксембурзі, Польщі, Португалії розмір допомоги у зв’язку з 

інвалідністю буде зменшено або взагалі припинено виплату, якщо загальний 

сумарний дохід (заробіток плюс пенсія) досягне або перевищить встановлений 

фіксований розмір. З іншого боку, у Португалії зайнятість неможлива для осіб з 

повною постійною інвалідністю, у Швеції зайнятість можлива лише поряд із 

отриманням деяких видів допомоги, наприклад, допомоги на догляд та 

транспортування, а в Ірландії можливість отримати допомогу взагалі існує 

лише після припинення трудової діяльності. 

Одним із напрямків соціальної політики щодо працевлаштування осіб з 

інвалідністю є встановлення квоти на робочі місця. Цей захід притаманний і 

більшості країн ЄС, де нормативи робочих місць для такої категорії осіб 

встановлюються залежно (чи незалежно) від кількості працівників суб’єкта 

господарювання. 

Зворотною стороною є система штрафів для роботодавців за невиконання 

законодавства щодо працевлаштування інвалідів згідно встановленої квоти. 

Так, у Німеччині штраф становитиме € 105 за кожне незайняте місце для особи 
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з інвалідністю у рамках від 3 % до 5 %, € 180 – від 2 % до 3 % та € 260 – менше 

2 %.  

У країнах, де не встановлено квоти, наприклад, у Данії, Естонії, 

запроваджено систему субсидіювання роботодавців, які приймають на роботу 

осіб з обмеженими можливостями. А у Словенії та Ісландії, якщо серед 

претендентів на робоче місце є особа з інвалідністю, який цілком задовольняє 

вимоги роботодавця щодо професійних якостей, він має першочергове 

працевлаштування. Взагалі не існує системи квот і заохочування для 

роботодавців у Бельгії, Швейцарії, Кіпрі, Латвії, Ліхтенштейні, Нідерландах, 

Норвегії, Фінляндії, Швеції та Великій Британії [3]. 

Висновок. Більшість країн Європейського союзу застосовують норматив 

працевлаштування осіб з інвалідністю вищий ніж в Україні.  Соціальна 

політика держав ЄС є більш розвиненою, наприклад в Франції, законодавчо 

закріплено право осіб з обмеженими можливостями на працю, підприємства на 

яких працює понад 20 робітників повинно працювати 6 % зазначених осіб, у 

Німеччині від 5 до 10 %, у Польщі, Іспанії та Австрії встановлено норматив 4 % 

осіб з інвалідністю як і в Україні, але він встановлений на підприємствах 

чисельністю робітників понад 25, 50, 25 відповідно.  

В країнах Європейського Союзу вимагають законодавчо позитивного 

ставлення до прийому на роботу людей з інвалідністю. В їх соціальній політиці 

відслідковується тенденція переходу від медичної реабілітації до моделі 

підготовки робочої сили, що дає змогу людям з обмеженими можливостями  

вести активний спосіб життя та дозволяє їм посідати повноцінне місце у 

суспільстві, що на мою думку і стимулює їх до видужування. 
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Охорона здоров’я ― сфера діяльності, до завдань якої належить 

забезпечення доступного медичного обслуговування населення, збереження та 

підвищення рівня здоров’я. Стан здоров’я і безпосередньо пов’язане з ним 

довголіття є найважливішими умовами повноцінної і щасливого життя 

людини. І одночасно з індивідуальною особистісної цінністю, вони мають 

найважливіше суспільне значення, будучи однією з ключових складових якості 

людського капіталу [1]. 

Слід зазначити, що охорона здоров’я, це комплексне поняття, яке 

включає не тільки безпосередньо медицину, а й інші сфери державної 

відповідальності в області політики, економіки, культури, санітарно-

гігієнічних заходів тощо, які забезпечують фізичне і психічне здоров’я людей і 

активне довголіття. Наприклад, для боротьби з хворобами важливо не тільки 

розвивати медичні установи ― залучати кваліфікований персонал, 

встановлювати сучасне обладнання, але і створювати умови людям для 

масових занять фізкультурою і спортом, пропагувати ведення здорового 

способу життя. 

Обґрунтовані та адекватні інвестиції в охорону здоров’я населення 

зумовлені не лише необхідністю забезпечення соціальних потреб; вони 

повертаються значними економічними дивідендами у вигляді зростання 

національного доходу країни. Відтак інвестиції в охорону здоров’я слід 

розглядати як внесок у розвиток національної економіки та підвищення 

суспільного добробуту. 

Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного 

бюджету України, місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, 

благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених 

законодавством. Фінансування охорони здоров’я включає: збір коштів, їх 

об’єднання за часом і по населенню і закупівля медичних послуг. Сюди 

входить також все, пов’язане з охопленням населення медичною 

допомогою, набором медичних послуг та розподілом витрат (оплата 

медичних послуг споживачем). Те, як здійснюється кожне з цих дій, може 

впливати на цілі політики охорони здоров’я: фінансовий захист населення, 

соціальна справедливість у фінансуванні, рівність доступу до медичної 

допомоги, прозорість і підзвітність, висока якість медичної допомоги, наявність 
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стимулів для ефективної організації медичного обслуговування, ефективність 

управління. 

Як видно з табл. 1, видатки державного бюджету на охорону здоров’я у 

2019 р. збільшилися на 130,5 %, або на 21837,2 млн грн, порівняно з 2017 р. 

Найбільша частина бюджетних коштів спрямовувалася на фінансування 

функціонування лікарень та санаторно-курортних закладів – 21,3 %; 

санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів і закладів – 4,4 %. 

Разом з тим видатки на функціонування поліклінік і амбулаторій порівняно з 

2017 р. зменшилися на 1161,3 млн грн. Це свідчить про перенесення 

пріоритетів у фінансуванні саме на лікування хвороб, а не їх профілактику. 

Таблиця 1 

Видатки державного бюджету на охорону здоров’я 2017-2019 рр., млн грн 

Напрям видатків 2017 2018 2019 
Темп 

приросту,% 
Усього 16 729,4 22 618,0 38 566,6 130,5 

функціонування поліклінік  

і амбулаторій, швидку та невідкладну 

допомогу 
1 323,5 149,6 162,2 -87,7 

функціонування лікарень  
та санаторно-курортних закладів 6 102,4 7 296,7 8 219,6 34,7 

санітарно-профілактичні  
та протиепідемічні заходи і заклади 1 424,6 1 583,4 1 703,3 19,6 

дослідження і розробки у сфері охорони 
здоров’я 389,9 482,1 514,5 32 

інша діяльність у сфері охорони здоров’я 7 489,0 13 106,2 27 966,9 273,4 

Джерело [2]. 

 

 

Рис. 1. Видатки державного бюджету України на охорону здоров’я 

за 2018-2020 роки 

Джерело [3, 4, 5]. 
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За проаналізований період видатки зведеного бюджету України на 

охорону здоров’я зросли на 450 %, їх частка у загальних видатках зведеного 

бюджету зросла більше ніж в три рази (з 2,29 % до 9,7 %). Настільки різке 

збільшення видатків на охорону здоров’я пов’язано з пандемією COVID-19. 

13 квітня Верховна Рада України на позачерговому пленарному 

засіданні прийняла Закон про внесення змін Держбюджету на 2020 рік, яким 

було сформовано Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Обсяг фонду 

склав 64,7 млрд грн [6]. 

Видатки Міністерства охорони здоров’я було збільшено на 15,4 млрд 

грн, водночас, скорочено видатки на підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовку наукових 

та науково- педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти на 0,19 млрд 

грн; скорочено видатки на загальнодержавні заклади та заходи у сфері 

медичної освіти на 0,26 млрд грн [6]. 

Водночас фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я знаходиться у 

досить критичному стані. Про це свідчать розрахунки фактичної потреби в 

коштах на охорону здоров’я у 2020 році. Перехід медичних закладів на роботу 

за договорами з НСЗУ з 1 квітня обтяжувався надзвичайною ситуацією з 

коронавірусною хворобою COVID-19, що панувала у країні. Також 

надзвичайно серйозна проблема виникла від початку другого етапу реформи, а 

саме – зупинка планових хірургічних втручань, планової госпіталізації хворих, 

зменшення амбулаторних відвідувань. Це призвело до зменшення кількості 

пролікованих випадків та амбулаторно наданих послуг, внаслідок чого 

критично зменшилося фінансування закладів охорони здоров’я з боку НСЗУ. 

Реформи, мета яких ― забезпечити економічну і фіскальну стійкість 

фінансування охорони здоров’я в рамках соціального забезпечення, повинні 

бути спрямовані на досягнення рівного доступу до медичної допомоги і 

оптимального співвідношення ціни і якості. 

Система охорони здоров’я повинна мати у своєму розпорядженні 

достатню кількість коштів, щоб боротися з захворюваністю і зміцнювати 

здоров’я населення. Охорона здоров’я має ефективно використовувати наявні 

кошти: користь від медичної допомоги повинна переважувати витрати на неї. І 

це також питання як економічного, так і фіскального характеру. Кошти, 

витрачені на медичне обслуговування, не можна витратити на інші товари і 

послуги, тому збільшення обсягу коштів, виділених на охорону здоров’я, має 

приносити відчутні поліпшення. 
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XXI століття – епоха повалення економічних бар’єрів, період уніфікації 

та глобалізації, впровадження інновацій в фінансові системи. Нестабільна 

світова економіка, зростання рівня недовіри до стандартних міжнародних 

фінансових інституцій, зміна громадської думки стосовно нових технологій 

привели до появи автономних криптовалют. 

З огляду на це, актуальність наукового опрацювання даної тематики 

базується на засадах поглибленого дослідження правового статусу 

криптовалюти як інноваційної цифрової валюти. 

Метою роботи є аналіз механізму функціонування криптовалют в Україні, 

а саме: поняття та зміст, види та наслідки її існування для фінансової системи 

держави, правовий статус, а також статистичний аналіз у зв’язку з підвищенням 

її значимості в економічному просторі країни. 

Однією із суперечливих новацій сучасності є поява такого економічного 

феномена, як віртуальні валюти («криптовалюта»): Bitcoin, Lifecoin, Namecoin, 

QuarN, Ripple [2]. Єдиного розуміння суті криптовалюти в світі на сьогоднішній 

день не існує. Криптовалюта найбільш часто визначається як тип цифрових 

валют, облік і емісія яких базуються на методі асиметричного шифрування і 

застосування криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work і Proof-

of-stake. Іншими словами, збереження анонімності автора і користувачів даного 

винаходу. 
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Таке визначення не можна вважати досконалим, оскільки воно 

ґрунтується виключно на технічному аспекті, в той час як однобокість вивчення 

цього феномена з позиції опису технічної моделі функціонування не дозволяє 

ні визначити економічну сутність криптовалюти, ні нормативно врегулювати 

процедури емісії та обігу. В результаті чого виникає закономірний дисбаланс – 

технічні новації на даному етапі випереджають розвиток законодавства, яке 

регулює відносини суб’єктів у сфері платежів. 

Таким чином, кажучи про таке поняття, як криптовалюта, на 

сьогоднішній день загально прийнято включати такі визначення:  

 багатообіцяюче нововведення в області технології щодо звернення 

цифрових грошей;  

 побудова інноваційного програмного забезпечення в області 

комп’ютерних технологій; 

 модернізація і перестроювання фінансової системи світового рівня. 

Сословський В. Г. дає таку дефініцію поняття «криптовалюта»: засіб 

розрахунків, який не має матеріальної форми, а існує у вигляді програмного 

коду, із застосуванням криптографічних методів захисту, випуск та облік якого 

частіше децентралізований та відомий учасникам розрахунків; а також 

системою платежів, яку утворюють одиниця розрахунку та операції з нею [5]. 

Українська юрисдикція належить до ТОП-10 країн світу, які активно 

використовують криптовалюту в якості оплати за різноманітні товари/послуги, 

для інвестування за кордон, зовнішньоторговельних операцій і в інших ділових, 

особистих цілях. Статус криптовалюти в Україні в даний момент точно не 

визначений, проте в останньому нормативному акті Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 2019 року криптоактиви позначаються як 

«токени» [1]. 

Токени – це цифрові централізовані або децентралізовані одиниці обліку, 

засновані на складних обчисленнях функції, перевірити які можна зворотними 

математичними діями. В даний момент Національний Банк України (НБУ) 

визначає криптовалюту «нематеріальними активами», якщо точніше – 

«нематеріальними  благами».  

Візьмемо до уваги той факт, що на сучасному етапі особливої 

актуальності набуває питання визначення правового статусу і сутності 

віртуальних валют. 

У вивченні правового статусу криптоактивів в Україні слід враховувати 

такі юридичні тонкощі:  

 НБУ не визначає криптовалюту грошовим сурогатом, цінними 

паперами, інвестиційними активами, валютою або валютними цінностями; 

 децентралізована блокчейн-технологія частково реалізується на 

державному рівні, але ще не знайшла широкого поширення в державних 

структурах; 

 в Україні створено Міністерство цифрової трансформації – орган, 

що займається питаннями розробки спеціального законодавства для правового 

захисту власників криптоактивів;  
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 основним регуляторним органом є Національна Комісія з цінних 

паперів і фондових ринків (НКЦБФР) України;  

 при купівлі/продажу криптовалюти за межами України і 

виникненні прибутку за рахунок різниці цін дохід розцінюється як «отриманий 

з іноземних джерел».  

Водночас міжнародне поширення таких платежів робить цю категорію 

послуг привабливою для протиправних дій, у тому числі відмивання коштів, 

отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму [4]. 

Своєю чергою, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, як регулятор ринків небанківських 

фінансових послуг, проводить лінію НБУ і застерігає фінансові установи та 

посередників фінансових послуг від операцій та володіння криптовалютами у 

зв’язку з ризиком втрати коштів, які використовуються в операції. 

У зв’язку з підвищенням значимості криптовалюти в економічному 

просторі України проаналізуємо розмір капіталізації криптовалют з огляду на 

останні дані, які наведені в табл. 1 [3]. 

Таблиця 1 

Рейтинг криптовалют по капіталізації станом на квітень 2021 року 

№ Криптовалюта Ціна, USD 
Ринкова 

капіталізація, USD 
24 год, % 7 днів, % 

1 Bitcoin 49 611.19 927 235 935 046 -0.75 -18.80 

2 Ethereum 2 227.65 257 516 468 995 -2.75 -7.71 

3 Binance Coin 501.19 76 898 360 813 -2.30 -3.40 

4 Tether 1.00 49 429 599 795 -0.01 -0.28 

5 XRP 1.07 48 573 755 827 -5.07 -33.06 

 

Отже, криптовалюта як різновид електронних грошей вже зробила 

величезний вплив на сучасний світ, викликавши своєю появою і розвитком 

хвилю, що за масштабами нагадує «золоту лихоманку». Говорити про 

криптовалюту як про альтернативу повноцінним грошам поки рано. На даний 

момент ефект від появи криптовалюти неможливо прогнозувати, як і його 

вплив на світову економіку, екологічну ситуацію та інші важливі чинники і 

обставини сучасного життя. 

На сучасному етапі обіг віртуальних валют вимагає правового 

забезпечення та створення системи державних регуляторів. Для цього 

необхідно визначити сутність криптовалюти, проаналізувати проблеми, що 

виникають під час транзакцій з віртуальними валютами і сформувати систему 

правових норм, які б запобігали виникненню цих проблем. Правових основ, які 

створювали б ефективну систему протидії негативним проявам віртуальних 

валют, поки не створено ні в одній країні світу, хоча держави активно 

працюють над цим питанням. 
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Процеси гуманізації кримінального законодавства України ставлять нові 

виклики перед юридичною наукою, яка ставить мету теоретичного 

обґрунтування нормотворення та прогнозування результатів запровадження 

нових норм.  

Одною із найбільш дискусійних тем серед вчених-правників є 

проблематика тлумачення обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. Законодавець, з огляду на багатовіковий досвід людства 

у сфері застосування кримінально-правових норм, усвідомлює, що в суспільних 

правовідносинах нерідко трапляються ситуації, коли особа, в силу об’єктивних 

обставин, перебуває у специфічному стані, який змушує її завдати шкоду право 

охоронюваним інтересам (життя та здоров’я, власність, воля тощо). 

У відповідності до думки прихильників однієї із найбільш поширених та  

загальноприйнятих теорій, злочинність діяння виключається з огляду на те, що 

у діях особи відсутня матеріальна ознака: суспільна небезпека діяння [1]. При 

цьому Шкода, що заподіюється діянням, розглядається як «суспільно-

http://nfp.gov.ua/news/1172.html
https://www.invest-rating.ru/cryptocurrencies-online-rating/
https://www.invest-rating.ru/cryptocurrencies-online-rating/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14
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нейтральний» чи навіть «суспільно-корисний» наслідок [2]. Зазначена 

концепція є основою радянської кримінально-правової доктрини. Проте 

невпинні процеси міжнародної та європейської інтеграції України, змушують 

науковців вести нові пошуки та вдосконалювати пояснення юридичної природи 

таких обставин. 

Викликає зацікавлення, наприклад, теорія «зовнішнього чиннику», згідно 

з якою виключається ознака не суспільної небезпечності діяння, а його 

протиправності. Тобто заподіяння шкоди вважається допустимим при наявності 

передбачення законом підстав такої допустимості [3]. 

На сьогодні, Кримінальний кодекс України визначає вісім підстав  

допустимості шкоди, які формально виключають злочинність діяння:  

- необхідна оборона;  

- уявна оборона;  

- затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення;  

- крайня необхідність;   

- фізичний або психічний примус;  

- виконання наказу або розпорядження;  

- діяння, пов’язане з ризиком;  

- виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації [4]. 

Також, ряд вчених розглядає таку концепцію, згідно якої, обставини даної 

категорії виключають відповідальність в силу соціальної корисності діянь, які 

вчиняються у передбаченні законом умовах [5]. 

Теоретична і практична розробка обставин, що виключають злочинність 

діяння, здійснюється в різних напрямках:  

- у межах дослідження проблем злочинності та караності діянь; 

- підстав та меж реалізації конституційного права особи на самозахист;  

- феномена суспільної небезпеки і протиправності посягань тощо.  

Розглядаючи судову практику у справах про необхідну оборону, слід 

відзначити, що Верховний Суд України прийшов до висновку, що відповідно до 

ст. 11 Кримінального кодексу України (редакція від 07.03.2002 року), оскільки 

злочином є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), не 

утворюють стану необхідної оборони дії, спрямовані на припинення 

правопорушення та заподіяння шкоди, яке хоча формально й містить ознаки 

злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки [6]. 

Згідно з ч. 1 ст. 36 КК Кримінального кодексу України, необхідною 

обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав 

та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних 

інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом 

заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці 

для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було 

допущено перевищення меж необхідної оборони. 

Слід мати на увазі, що стан необхідної оборони виникає не лише в 

момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення 
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реальної загрози заподіяння шкоди. При з’ясуванні наявності такої загрози 

необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема спрямованість умислу, 

інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави 

сприймати загрозу як реальну. Перехід використовуваних при нападі знарядь 

або інших предметів від  нападника до особи, яка захищається, не завжди 

свідчить про закінчення посягання [6]. 

При розгляді справ даної категорії суди повинні з’ясовувати, чи мала 

особа, яка захищалася, реальну можливість ефективно відбити суспільно 

небезпечне посягання іншими засобами із заподіянням нападникові шкоди, 

необхідної і достатньої в конкретній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання [6].  

Швидкі та інколи недостатньо допрацьовані  зміни в кримінальному 

законодавстві України, які є результатом педантичної і подекуди надмірної, 

уваги законодавця до тексту кримінального закону, як і устремління досягти 

соціально значимої мети шляхом систематичного перефразування тексту 

діючих норм, ставлять перед сучасною правовою наукою нові завдання. До того 

ж, у доктрині кримінального права, на сьогодні залишається значна кількість 

традиційних питань, які з різних причин, не лише не знайшли свого наукового 

розв’язання, а й навіть не були предметом ґрунтовного наукового дослідження. 

Саме тому автори зробили спробу розпочати наукову дискусію, спрямовану на 

подальше наукове обґрунтування більш одностайного розуміння обставин, що 

виключають кримінальну протиправність діяння. 
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Іслам – наймолодша із світових релігій за часом виникнення, яка має 

1,6 мільярди послідовників практично на всіх континентах і в більшості країн 

світу. Мусульмани складають переважну більшість населення багатьох країн 

Азії і Африки. Іслам характеризують як монотеїстичну релігію, що має 

авраамічне походження. Іслам має чітко виражений синкретичний характер, що 

увібрав у себе елементи різних релігій, зокрема іудаїзму,християнства, 

староарабського язичництва.  

У сучасному розумінні іслам – це і релігія, і державний порядок, і 

суспільний регулятор соціального і культурного життя мусульманської 

громади. Всі сторони життя людини, суспільства, держави регламентовані 

релігією, сама назва якої в перекладі з арабського означає покірність, а 

«мусульманство» –відданий Аллаху. 

Іслам виник в Аравії в VII столітті н. е. Засновником ісламу є арабський 

пророк Мухамед (Мухаммед або Магомет), значення якого для 

мусульманського народу важко переоцінити. 

Коран складає основу релігії ісламу, визначає звичаї і традиції, важливі 

моменти побуту, життя і способу поведінки віруючих. У Корані міститься 

виклад вчення ісламу, регламентація обрядових дій, моральних правил і 

приписів, правових норм і настанов, що стосуються повсякденного життя як 

окремої особи, так і суспільних утворень в цілому. Тексти Корану 

проголошують на громадських і приватних зборах, молитвах, державних і 

релігійних святах, під час проведення різних заходів громадського і приватного 

життя.  

Випадки, які вже мали прецедент за життя пророка, його висловлювання 

та настанови (хадиси) утворили Сунну, що стала другим після Корану 

джерелом віри мусульман. Це приклад життєвого шляху Мухамеда - пророка 

Аллаха, що слугує еталоном і керівництвом для життєдіяльності громади і 

кожного мусульманина. Сунна є джерелом моральних настанов, зокрема, в ній 

викладені принципи взаємостосунків з іншими народами, ставлення до жінки, 

до власності, до багатства тощо. Саме Сунна використовується у судовій 

практиці у системі мусульманського права. Мусульманський спосіб життя 

формувався вченням про «правильний шлях» (шаріат), яке ґрунтувалося на 

Корані і Сунні. Шаріат — це комплекс приписів та правил поведінки, 

морально-етичних норм, вчення про ісламський спосіб життя. Шаріат 
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стосується питань догматики та етики, які формують переконання, релігійну 

совість, ментальність мусульманина, визначають його поведінку у відносинах 

власності. 

Основу релігії складає вчення про Аллаха, «істинного і єдиного», що 

визначає подальшу долю кожної особи. Таким чином, ключовим принципом 

релігії є догмат про єдинобожжя. 

Особливою рисою ментальності мусульман є її тісний взаємозв’язок з 

Аллахом, який постає як творець світу і одночасно абсолют. Ісламська традиція 

закликає до постійного звертання до Аллаха, безперервного єднання з ним, 

виявах загальної покірності Аллахові. Разом з тим за ісламською вірою Аллах 

зробив душу людини своїм заступником на землі, і таким чином надав їй право  

розпоряджатися всім існуючим на нашій планеті. Коран закликає людину 

працювати чесно та відповідально, бо саме завдяки цьому вона забезпечить собі 

небесне царство. 

Людська душа має і обов’язки перед Аллахом. ЇЇ тіло є нагородою, яка 

має використовуватися для втілення в життя заповіді Аллаха. Ключовою тезою 

ісламу є ідея радісного підкорення закону, оскільки релігія вимагає від 

мусульман беззастережного виконання коранічних моральних норм, тобто 

всього того, що зафіксовано у Корані.  

Основоположними принципами ісламу є релігія, життя, власність, честь, 

збереження роду, розум і здатність до творчої діяльності. А етичні принципи 

ісламу передбачають дотримання загальнолюдських цінностей — 

справедливості, допомагати бідним, відповіді добром за добро. Іслам забороняє 

зло і аморальність в будь-яких проявах. Іслам заохочує високу моральність і 

гарні манери якої б сфери людської життєдіяльності вони не стосувалися. 

Людина повинна бути скромною і терпеливо, мужньо переносити всі негаразди 

цього світу, виклики долі.  

Згідно з ісламськими догматами все багатство світу належить Аллаху і 

він наділяє ним своїх рабів як того побажає. Головний вихідний постулат із 

Корану, що стосується відносин власності: «Аллаху належить те, що в небесах і 

на землі» [Коран 4:131]. Володіння багатством накладає велику 

відповідальність на людину і воно має бути здобуте лише дозволеним шляхом, 

при цьому слід уникати марнотратства. Витрачати багатство можна теж лише 

на дозволені Аллахом справи [1; 40]. Лише Аллах надихає на «благочестя та 

безумство», «заблуждає, кого хоче, і направляє, кого хоче», «дарує від своєї 

щедрості» [Коран 4:41]; «Аллах ... судить по справедливості» [Коран 4:61]. Він 

же й визначає правила укладання торговельних угод «по справедливості» 

[Коран 2: 282]. 

Ісламська фінансова модель визнає гроші як засіб обслуговування 

матеріальних потреб, як засіб нагромадження, розподілу, що діє в сфері 

економічних відносин. При цьому гроші не є товаром, який можна продавати та 

віддавати на приріст. Гроші та здобуті багатства стають чинним капіталом 

лише за умови справедливого набуття.  

Торгівля як різновид економічної діяльності заохочується та 

винагороджується Аллахом. Пророк Мухамед, будучи сином торгівця, й сам 
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займався торгівлею [3; 118]. За ісламськими нормами: хто хоче блаженства в 

цьому світі, то нехай займеться торгівлею: «Є деякі гріхи, від яких можна 

очиститись, лише роздумуючи над покращенням матеріального стану» [Коран 

6:14]; «Чесний, справедливий продавець у Судний День буде поруч з 

пророками, сиддиканами, шахидами» [Коран 3:496]. Вона виступає засобом 

забезпечення матеріальних потреб сім’ї, а чесна праця цінується в 

мусульманському світі. Етичні принципи ісламу забороняють нечесні принципи 

торгівлі, оскільки той, хто завищує ціну або обважує покупців – потрапить до 

«аду й горя» [Коран 6:15]; а злодії будуть суворо покарані: «Злодію й злодійці 

відсікайте руки ... як на пострах від Аллаха» [Коран 4:42].  

Ключові норми здійснення економічної діяльності визначаються 

релігійними догматами: не слід постійно думати над збільшенням прибутку; 

торгівля здійснюється за взаємним бажанням [Коран 4:33]; не можна заздрити 

тому, що в інших товар розкуповується; ніхто не покине цей світ без того, щоб 

не отримати сповна ті блага, які йому передбачені. Тому не кваплячись, 

красиво, дозволеним шляхом шукайте свої блага. Остерігайтеся забороненого 

[Коран 3:495]; що б ти не пустив в обіг як лихвар, щоб примножити своє майно 

за рахунок інших, не примножиться по волі Аллаха; будь милостивим, бо це 

веде до Аллаха; бідність ― поріг зневіри; хто багатий ― хай буде стриманий 

[Коран 3:497]; необхідно досягнути багатства в молодості; справжнє багатство 

людини ― це добро, яке вона робить у світі для своїх ближніх [Коран 3:467].  

Одним із стовпів ісламської віри є «закят» ― милостиня на користь 

бідних, що визначає соціальну відповідальність бізнесу. «Не відганяй сироту, 

нагодуй бідного, не відмовляй у подаянні» [Коран 4:107]. Таким чином 

здійснюється перерозподіл фінансів, що заохочується Аллахом. 

Отже, у мусульманстві упродовж століть сформовані сталі моральні 

норми, що регламентують будь-які сфери життєдіяльності особи, зокрема, і  

економічну. Визначальним є формування таких норм по волі «Всемилостивого, 

милосердного Аллаха». Багатство і бідність у ісламі ― це реалізація людиною 

можливостей, наданих їй Богом: «Аллах щедро наділяє або обмежує тому, кому 

хоче» [Коран 13:26]. Все багатство є лише «тимчасовим задоволенням», тому 

слід раціонально розпоряджатися й витрачати те, що даровано Богом, 

здійснювати активну доброчинність, долати злидні і бідність, прагнути до 

економічного зростання. 

 

Список використаних джерел: 

1. Абдур-Рахман аш-Шиха Ключ к пониманию Ислама. Киев: Ассоциация 

муссульман Украины. 112 с. URL : https://d1.islamhouse.com/ data/ ru/ ih_ 

books/single/ru_key_to_islam.pdf (дата доступу: квітень 2021 р.). 

2. Коран. URL: https://librebook.me/quran (дата доступу: квітень 2021 р.). 

3. Майстренко С. В. Релігійна мораль і підприємництво. Вісник Черкаського 

університету. Серія Філософія. Вип. 82. Черкаси : Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. С. 115-120. 

4. Чьюнинг Р., Еби Д., Роелс Ш. Бизнес сквозь призму веры. Москва, 1993. 

105 с. 

https://librebook.me/quran


207  

УДК 336.71 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ 

Ангеліна Малій, здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: 

Коренюк Л. В., к.е.н., доцент 

Дніпровський національний університет  

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 

Освіта − це суспільне явище, яке впливає на всі сфери економічного 

життя суспільства та є серйозним чинником досягнення високих темпів росту 

економіки й підвищення добробуту суспільства. Відновлення економічного 

зростання і відповідно забезпечення функціонування соціальної сфери держави 

можливе лише за умови розвитку та нарощення інтелектуального капіталу, 

який сьогодні випереджає за значимістю енергетичні та інші вичерпні ресурси, 

і який можна не лише зберегти, а й примножити, «виробництво» якого повинна 

забезпечити сама держава, формуючи сприятливі для цього умови. У реалізації 

цього завдання вагома роль належить освіті, яка забезпечує громадян новими 

знаннями та сприяє до вдалого їх використання. Однак сучасний стан системи 

освіти не відповідає світовим вимогам та потребує оновлення не лише в частині 

змісту та системи управління, а й змін у системі її фінансування. 

Саме завдяки постійному зростанню видатків на освіту та науку 

розвинуті країни зберігають провідні позиції у світовій економіці. Слід 

зауважити, що в більшості з них у структурі вкладень в освіту переважає саме 

державна частка. Це зрозуміло, адже освіченість – це той чинник, який кожен 

громадянин може використовувати для підвищення свого життєвого рівня. 

Отож, держава надала право кожному громадянину на отримання освіти та 

взяла на себе обов’язки забезпечити її доступність і безоплатність у державних і 

комунальних навчальних, ставши при цьому головним інвестором в освітній 

сфері. 

Аналіз динаміки видатків зведеного бюджету на освіту в Україні у 2018–

2020 рр. показав, що частка видатків місцевих бюджетів на освіту у зведеному 

бюджету зросла. У цілому видатки на освіту з місцевих бюджетів зросли на 

91,5 млн гривень. Найбільше видатків на освіту з місцевих бюджетів 

спрямовано у 2018 та 2019 роках, що перш за все повʼязано з впровадженням 

реформи децентралізації влади, зокрема передачі повноважень на базовий 

рівень, та стартом реформи Нової української школи. Окрім того, змінився 

відсоток видатків на освіту відповідно до ВВП. У 2018 році затверджено 

видатки на рівні 6,3 % ВВП, у 2019 5,8 %, а у 2020 5,7 % [1]. 

15 грудня 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». У Держбюджеті на 

2021 рік Міністерству освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 млрд, 

що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році. В основному це кошти на 
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збільшення заробітної плати, а також фінансування п’яти державних 

інвестиційних проєктів, з яких три перехідні та два нових (реконструкція 

учбово-рекреаційного центру «Міжнародний Центр дитячої наукової 

творчості» та об’єкту національного надбання «Аеродинамічний комплекс» на 

базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного 

університету). Згідно з проектом Держбюджету-2021 загальні видатки на освіту 

становлять 6,6 % від внутрішнього валового продукту [2]. При цьому, згідно з 

частиною першої статті 78 Закону України «Про освіту», держава має 

забезпечувати асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків 

валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих 

бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством [3]. 

Отже, наразі ця норма виконується частково. У той же час, така норма 

законодавства здається завищеною, оскільки в світі дуже небагато країн, що 

витрачають на освіту більше 10 % ВВП. Переважно це невеликі острівні 

держави, розташовані в Тихому океані або Карибському басейні. 

Слід зауважити, за останні роки частка державних витрат на освіту в 

Україні в останні роки підтримується на рівні близькому до 6 % ВВП і цілком 

порівнянна з показниками розвинених країн Європи та Америки. Більш того, за 

цим показником Україна є одним з лідерів у Європі. 

Для порівняння розглянемо нижче основні середні показники рівня 

фінансування освіти в різних країнах за останні кілька років. 

Таблиця 1 

Основні показники рівня фінансування освіти в різних країнах [4,5] 
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населення, 

дол. США 

3659 11585 65297 46445 40493 40246 31846 10261 2099 15692 

Загальні 

витрати на 

освіту, % 

ВВП 

5,4 4,1 5,7 4,6 5,8 3,8 5 4 4,1 5,6 

Загальні 

витрати на 

освіту на 

душу 

населення, 
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197,6 475,0 3721,9 2136,5 2348,6 1529,3 1592,3 410,4 86,1 878,8 
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Аналізуючи дані в табл. 1, можна помітити, що за показниками загальних 

витрат на освіту спостерігаються певні відмінності між країнами. І хоча 

відсоток цього показника відповідає середньому світовому значенню, в 

абсолютному грошовому вимірнику маємо суттєві відмінності, оскільки ВВП з 

розрахунком на душу населення в розвинених країнах – значно більший. 

У Західній Європі найбільшу частку національного доходу на освіту 

виділяють скандинавські країни. В абсолютному вираженні найбільше на освіту 

витрачають Сполучені штати Америки. За даними Інституту статистики 

ЮНЕСКО на частку США припадає 28 % від світових щорічних витрат на 

освіту, при тому, що в цій країні проживає всього 4 % від загальної кількості 

дітей та молоді в світі. 

Наразі також спостерігається суттєве перевищення кількості вищих 

навчальних закладів в Україні з урахуванням чисельності населення. 

Наприклад, за даними на 2020 рік в Україні діють приблизно 650 вищих 

навчальних закладів − що в два рази більше, ніж в Німеччині [6]. Хоча 

населення Німеччини складає більше 80 млн осіб, що вдвічі більше 

українського.  

Якщо в Європі, і, особливо, − в скандинавських країнах, акцент робиться 

на державному фінансуванні системи освіти, то в розвинених країнах інших 

регіонів світу переважає частка платної вищої освіти. Так, за даними 

Організації економічного співробітництва та розвитку в таких країнах, як США, 

Японія, Австралія, Ізраїль приватні кошти складають більше половини всіх 

джерел фінансування вищої освіти. А в Південній Кореї та Чилі − сягають 75 % 

[7]. 

Таким чином, результати порівняльного аналізу фінансування  освіти в 

Україні з іншими країнами світу є дещо суперечливими: якщо брати за основу 

відносні показники (частину витрат на вищу освіту у відсотках ВВП), то дані 

України відповідають ситуації в розвинених країнах, а якщо взяти до уваги 

абсолютні показники, то Україна, на фінансування освіти, виділяє значно 

менше коштів. Для реального збільшення обсягу фінансування освіти 

необхідно створити відповідні умови для стимулювання активізації бізнесу в 

цій сфері. Приватні кошти значно покращили б фінансовий стан освіти. 

Більшість фахівців визнають, що повністю безкоштовна освіта в даний час 

можлива швидше як виняток, ніж правило. Необхідно привчити суспільство 

ставитися до освіти як до «вищого» товару. 

Варто зауважити, що «освітній бюджет» 2021 року – це великий крок 

уперед. І не тільки тому, що прослідковується позитивна тенденція зростання 

частки ВВП на фінансування освіти та науки. А ще і тому, що запроваджуються 

нові програми, у тому числі у сфері науки, інновацій, освітніх реформ, віддачу 

від реалізації яких відчують усі заклади освіти. На додачу, позитивним 

моментом є підвищення оплати праці робітникам сфери освіти та науки. 
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Українське суспільство, яке безумовно є частиною європейської 

спільноти, має значною мірою сформоване проєвропейське мислення, 

позитивні настанови щодо державотворення на демократичних засадах, 

розбудови ефективної ринкової економіки, систем правового та соціального 

захисту громадян, культури, освіти тощо [1]. Не стали виключенням й 

українські вчені-економісти, які завжди долучались до процесу формування 

наукових теорій та розвивали економічну науку в Україні здебільшого у 

європейському векторі. Вони розуміли і поділяли європейські цінності, були 

добре обізнані з провідними науковими концепціями та науковим 

інструментарієм, стежили за процесами його вдосконалення [2]. 

Поняття «економічні цінності» вживається у значенні загальноприйнятих 

уявлень відносно цілей, яких повинна прагнути людина в економічній 

діяльності. Прикладами економічних цінностей, інтегрованих у сучасне 

європейське суспільство, є такі поняття, як «багатство», «гроші», «засоби 

забезпечення доходів», а також більш абстрактні категорії, такі як 

«індивідуалізм», «економічна свобода», «рівність» тощо. 

Серед українських вчених найбільш вагомий внесок у формування 

економічної думки на основі вищезгаданих економічних цінностей зробив 

Михайло Туган-Барановський (1865-1919), який був першим економістом 

Східної Європи, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл та 

https://mon.gov.ua/ua/news/byudzhet-mon-na-2021-rik
https://mon.gov.ua/ua/news/byudzhet-mon-na-2021-rik
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_RU.pdf
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напрямків. Він був одним із кращих знавців кон’юнктурних економічних 

циклів, а також автором численних праць про теорію вартості, розподілу 

суспільного доходу, історію господарського розвитку та кооперативних основ 

господарської діяльності. Його концепції стали підґрунтям для нових ідей 

економістів усієї Європи, а також розробленої Джоном Кейнсом теорії 

прогнозування ринкової кон’юнктури та проведення ефективної 

макроекономічної політики [3]. 

Ще одним талановитим українським економістом, дослідження якого 

охопили свого часу провідну європейську проблематику в економічній науці, є 

Тихон Степанів (1795-1847). Вчений торкнувся майже всіх проблем політичної 

економії (здебільшого з позицій класичної школи). Науковець пропагував ідеї 

Адама Сміта та Девіда Рікардо, виступав проти доктрини меркантилізму, 

проголошував ідеї свободи економічної діяльності. Розглядаючи джерела 

багатства, Степанів підкреслював, що всі класи мають рівне право на існування 

та пропонував скеровувати податки на суспільні потреби. 

Значний внесок в українську економічну науку зробив також Михайло 

Балудянський (1769-1847) – автор праць «Національне багатство. Зображення 

різних господарських систем», «Теорія Адама Сміта», «Про поділ та оборот 

багатства» та ін. Його економічні погляди, з одного боку, демонструють 

органічну єдність українського вченого з європейською демократичною 

думкою, а з іншого – показують, що його спадщина, присвячена в основному 

ринковим проблемам,  не втратила й нині своєї актуальності і є вагомим 

внеском в українську і світову історію економічної теорії [4]. 

До ключових постатей української економічної науки також належить 

Євген Слуцький (1880-1948). Він став  ученим зі світовим ім’ям, автором 

глибоких та оригінальних праць у галузі економічної теорії, економетрики, 

математичної статистики, праксеології та інших галузей знань. Його, без 

сумніву, можна назвати засновником економіко-математичного моделювання в 

Україні [5]. За своє життя Євген Слуцький написав незліченну кількість 

наукових праць, найбільш відомими з яких є «Теорія кореляції та елементи 

вчення про криві розподілу», «До теорії збалансованого бюджету споживача», 

«Етюд до проблеми будування формально праксеологічних засад економіки», 

«Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів» та ін. 

Новаторські ідеї Слуцького сприяли внесенню до світової економічної думки 

якісно нових методологічних підходів до системи маржинального аналізу. 

Результати його досліджень піднесли вітчизняну науку до рівня світових 

стандартів тогочасної неокласичної школи. 

Одним із яскравих економістів ХХ століття був Павло Чомпа (1867-1913), 

широко відомий світу, як один із фундаторів економетрики. Йому належить 

ціла низка праць: «Практичне множення та ділення», «Взірці для виявлення та 

обчислення податків», «Касова книжка для записування щоденних доходів та 

витрат» та ін.. Усі ці праці свідчать, що науковець був висококласним фахівцем 

в галузі рахівництва із власним баченням принципів економічного 

господарювання [6]. 
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Значний внесок у розвиток традицій економічної науки належить і 

видатному українському вченому Миколі Бунге (1823-1895). У своїх працях 

науковець активно пропагував максимальний розвиток приватної ініціативи, 

вільну конкуренцію, обмеженість втручання держави в економічне життя. Всі 

способи виробництва, окрім капіталістичного, він вважав не властивими 

людській природі. Вчений стверджував, що завдання політичної економії 

полягає у вивчені законів капіталістичного розвитку, та що людство досягне 

найвищої точки економічного розвитку саме за умов вільної конкуренції. Також 

у своїх висловлюваннях науковець підтримував, хоч і не завжди послідовно, 

ідеї фритрейдерства, зазначаючи, що вільна торгівля є одним із проявів свободи 

промисловості [7]. 

У Європі є також відомим ім’я Івана Вернадського (1821-1884). У своїх 

працях вчений критикував доринкові форми організації виробництва, велике 

поміщицьке землеволодіння, а також був противником втручання держави в 

економіку, тобто був переконаним прихильником економіки вільної 

конкуренції [8]. 

Таким чином, українські вчені-економісти зробили вагомий внесок у 

розвиток економічної науки. Вони підтримували такі цінності, як свобода 

економічної діяльності, приватне підприємництво, вільна конкуренцію, 

економічний лібералізм [9]. Ці економічні цінності заклали підвалини 

європейських ринкових економік та утвердження ринку, як найбільш успішної 

моделі економічної системи в більшості країн світу. 
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Актуальність та постановка проблеми.  Актуальним буде звернення до 

питання пенсійного забезпечення суддів у наш час. Сьогодні законодавство  

України передбачає три види соціального забезпечення суддів, а саме: пенсійне 

забезпечення на загальних засадах; довічне грошове утримання працюючих 

суддів; довічне грошове утримання суддів у відставці. 

Метою даної роботи є встановлення суттєвої відмінності між пенсійним 

забезпеченням суддів та довічним грошовим утриманням суддів, а також 

виявити особливості при отриманні працюючим суддею та суддею у відставці 

довічного грошового утримання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематикою пенсійного 

забезпечення суддів тією чи іншою  мірою була предметом дослідженням 

наступних вчених: В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, М. А. Дідиченко, М. І. Іншин, 

С. М. Прилипко, Д. М. Притика, В. С. Тарасенко, В. І. Щербина, 

О. М. Ярошенко. 

Станом нині питання пенсійного забезпечення суддів урегульовано у 

ст.12 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1]. Відповідно до ч.1 

наведеної статті, суддя, який вийшов  у відставку, після досягнення чоловіками 

віку 62 років, жінкам-пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується 

пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або, за його вибором, 

щомісячне грошове утримання. До досягнення зазначеного віку право на 

пенсію за віком або щомісячне довічне утримання  мають 1955 р. Народження і 

старші після досягнення ними такого віку: 

1) 61 рік ― які народилися з 1 січня 1954 р. по 31 грудня 1954 р.; 

2) 61 рік 6 місяців ― які народилися з 1 січня 1995 р. по 31 грудня 1955 р. 

Таким чином, здійснення нарахування та призначення пенсій 

відбувається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

страхування» [2], або ж судді нараховується грошове забезпечення відповідно 

до положення Закону України « Про судоустрій і статус суддів». При цьому 

пенсійний вік жінок-суддів розраховується згідно з  положеннями наведеного 

законодавчого акта. 

http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/view/164205
http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/view/164205
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Як зазначається у ч. 2 ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого ч. 1 цієї статті, 

отримує щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким  суддею 

віку, встановленого  ч. 1 цієї  статті, за ним зберігається право на отримання 

щомісячного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія 

на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове пенсійне 

страхування». Таким чином кожному судді надається вибір – обрати 

нарахування пенсії у передбаченому законодавством розмірі, який 

обчислюється  на загальних  підставах,  або ж обрати як альтернативу 

щомісячне грошове утримання. 

Щодо розміру такої особливої виплати, як «довічне грошове утримання», 

останнє за ч. 3 наведеної статті, виплачується судді у відставці в розмірі 50 % 

суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний 

повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного 

грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання 

судді. Відповідно, суддя самостійно обиратиме той вид виплат, яким буде йому 

вигіднішим. 

При цьому, згідно ч.4 аналізованої статті, у разі зміни розміру складових 

елементів суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, 

здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного 

грошового утримання. Тому прив’язка грошового утримання здійснюється не 

до конкретної суми чи окладу, що діяв у період праці конкретного судді, якому 

призначається виплати, а зважаючи на дійсний підхід до оплати праці. 

Як випливає із ч. 5 ст. 142, пенсія або щомісячне довічне грошове 

утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), 

отримуваного суддею після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове 

утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за 

рахунок коштів Державного бюджету України. 

У порядку нарахування довічного утримання та спів фінансування суддів 

відображається основна суть відповідних  платежів, адже у разі призначення 

пенсій на загальних засадах їх виплата здійснюється коштом Пенсійного фонду, 

джерелом покриття якого є страхові внески, що нараховуються на грошове 

утримання суддів; у разі довічного утримання судді, хоча його і виплачують 

органи Пенсійного фонду, останнє фінансується коштом державного бюджету. 

Порядок такого фінансування визначається ст.149 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», яка встановлює, що суди фінансуються згідно з 

кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно  

до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, визначених Державним 

бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, встановленому 

Бюджетним кодексом України. 

Законом України «Про статус суддів» було визначено, що пенсія чи 

довічне грошове утримання судді виплачується йому повністю незалежно від 

заробітку, одержуваного після виходу у відставку або на пенсію (ч. 6 ст. 45) [3]. 

Окрім того, Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці та 

щомісячне грошове утримання суддів» визначала, що судді, які мають право на 
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відставку та продовжують працювати на посаді судді, одержують заробітну 

плату та щомісячне грошове утримання (п. 31) [4]. Отже, законодавством чітко 

встановлювалось, що суддя, який мав право на відставку і продовжував 

працювати на посаді судді, отримував і заробітну плату, а також за його 

вибором пенсію або щомісячне грошове утримання. 

Провівши огляд пенсійного забезпечення суддів, можемо виділити такі  

тенденції подальшого розвитку пенсійного забезпечення суддів: 

- збереження альтернативних  виплат у формі довічного грошового 

отримання; 

-щодо молодих суддів переведення на частково накопичувальну 

пенсійну систему з  подальшою можливою  ліквідацією соціальних виплат у 

формі грошового утримання; 

- забезпечення високого рівня заробітної плати як бази для пенсійного 

страхування суддів; 

-фінансування додаткових виплат суддям, які не призначаються у 

загальному порядку як інші пенсійні виплати, коштами державного бюджету; 

- переведення суддів на загальні умови пенсійного забезпечення із 

збереженням довічного грошового утримання як засобу забезпечення 

соціально-правового статусу будь-якого судді.  

Висновки. З прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» відбулось погіршення соціального забезпечення носіїв судової влади та 

виникла законодавча неврегульованість окремих питань щомісячного довічного 

грошового утримання суддів. Таким чином, з метою дотримання гарантії 

незалежності суддів існує нагальна потреба у внесенні змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» щодо відновлення права працюючих суддів, 

які мають право на відставку, на отримання пенсії відповідно до законодавства 

про державну службу чи довічного грошового утримання судді за його 

вибором. 
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