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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ОБЛАСТЬ

Пономарьова О.Б.
старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
Бондаренко Д.С., Костюк Н.С.
студенти
Університету митної справи та фінансів

У статті досліджено актуальне питання щодо залучення інвестицій в Україну, зокрема в Дніпро-
петровську область. Показані переваги Дніпропетровського регіону для міжнародного співробіт-
ництва серед інших областей України. Також проведений аналіз структури інвестицій в економіку 
Дніпропетровського регіону.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість регіону, інвестиційний клімат, інвестицій-
ний потенціал, промисловість, регіон, показники оцінки інвестиційної привабливості регіону, рей-
тинг регіону за інвестиційною привабливістю, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Інвестиційна привабли-
вість регіону – складна економічна категорія, на 
основі якої формується характеристика спромож-
ності регіону залучати капітал. Сприятливий інвес-
тиційний клімат є важливою умовою залучення 
інвестицій для впровадження новітніх технологій, 
нарощування основних фондів підприємств, поліп-
шення життєвого рівня населення, економічного 
зростання та структурної перебудови країни. Сьо-
годні є актуальним питання дослідження регіону як 
суб’єкта формування сприятливого середовища для 
проведення інвестиційної діяльності з врахуванням 
специфіки та особливості територій. Масштаби та 
ефективність використання інвестицій виступають 
ключовим фактором економічного розвитку регіону, 
розкриття його потенціалу та підвищення конкурен-
тоспроможності у сучасних ринкових умовах.

Постановка завдання. Завданням статті є дослі-
дження інвестиційного клімату в Дніпропетровській 
області та визначення основних переваг з точки зору 
інвестиційної привабливості регіону.

Дослідження проблем. Питання залучення іно-
земних інвестицій в Україну, зокрема, проблемних 
аспектів цього процесу знайшли відображення у 
дослідженнях багатьох вітчизняних вчених: О. Бара-
новського, Я. Бережного, І. Бланка, В. Гейця, А. Гри-
ньова, Б. Данилишина, Я. Жаліла, О. Мозгового, 
С. Мочерного, І. Ніколайко, О. Онопрієнко, В. Петру-
шевської, О. Федорук та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Історично географічні умови були одним із най-
більш важливих чинників процвітання чи занепаду 
регіонів. В індустріальний та постіндустріальний 
час їхнє значення для господарської діяльності змен-
шилось, але продовжує залишатись великим [1, с. 3]. 
Дніпропетровська область належить до найбільших 
за площею областей України (32,0 тис. км2 ), з них 
площа сільськогосподарських угідь області складає 
2,5 млн. га, а загальна площа земельних масивів, 

що пропонуються інвесторам для подальшого вико-
ристання у сільськогосподарському призначенні –  
близько 3,8 тис. га. Тому регіон, з урахуванням спри-
ятливих кліматичних умов та переважанням рів-
нинної місцевості, відноситься до числа світових 
лідерів у сфері сільського господарства та налічує  
4 з 10 найбільших підприємств України цього сек-
тору [2]. 

Кількість активних підприємств у регіоні є най-
більш очевидним індикатором економічної актив-
ності. Оскільки Дніпропетровська область вважа-
ється одним з найбільших промислових центрів 
України (в області працює понад 26 тис. підприємств 
представлених у всіх галузях економіки), інвести-
ційну привабливість регіону підвищують міжна-
родні транспортні магістралі, обсяг вантажообігу 
яких складає 3,7 тис. ткм. 

На Дніпропетровську область припадає 20% усієї  
реалізованої промислової продукції України, 
11% ВРП України та 16,8% загального експорту 
товарів України (див. рис. 1).

За рис. 1 робимо висновок, що Дніпропетровська 
область має найбільшу питому вагу у розмірі 16,8% 
в загальному експорті товарів, що є найбільшим 
показником та позитивно характеризує регіон.

м. Київ
23%

Дніпропетровськ
а

17%
Донецька

10%
Запорізька

8%

Одеська
4%

Київська
4%

Миколаївська
4%

Інші
30%

Рис. 1. Питома вага окремих регіонів України  
в загальному експорті товарів у 2015 році
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Обсяг експорту перевищує 6,7 млрд. грн., 
зовнішньоторговий баланс оцінюється у  
3 млрд. дол. США, Обсяги зовнішньої торгівлі скла-
дають 10,3 млрд. дол. США [3].

Купівельна спроможність Дніпропетровського 
регіону є важливим аргументом на користь роз-
ташування виробництва на відповідній території, 
оскільки входить до числа областей із найвищою 
часткою міського населення, а відповідні регіональні 
споживчі ринки за інших умов мають найбільший 
потенціал попиту на товари та послуги в довгостро-
ковій перспективі.

За останніми розрахунками конкурентоспромож-
ності регіонів, що були проведені у 2013 році, Дні-
пропетровська область посіла 5 місце серед регіонів 
України з показником індексу конкурентоспромож-
ності 4,15 з 7, що відповідає 72 місцю з 148 країн у 
глобальному рейтингу. Найкращі позиції Дніпропе-
тровська область отримала також за розміром ринку, 
рівнем розвитку бізнесу та інноваціями [4].

Зокрема у 2014 р. за індексом інвестиційної при-
вабливості, який визначено за допомогою статис-
тичних індикаторів та результатів опитувань еко-
номічних агентів, можна виділити ТОП-10 регіонів 
(рис. 2).

 Як видно з рис. 2, Дніпропетровська область 
займає 5-те місце в Україні за інвестиційною прива-
бливістю з індексом в 1,449991 бала.

Цей індекс визначався за сукупністю «жорстких» 
і «м’яких» факторів, об’єднаних в ці групи за кри-
терієм незмінності/змінності в часі. До «жорстких» 
факторів належать ті, вплив яких неможливо або 
дуже складно змінити в короткостроковій перспек-
тиві. Однак вони можуть бути базою для середньо- 
та довгострокових прогнозів розвитку середовища 
та визначати потенціал регіону для реалізації інвес-
тиційних проектів.

Відмінністю факторів є їх кількісне вираження 
за допомогою офіційних статистичних даних. Група 
«м’яких факторів» об’єднує фактори, які можуть 
змінюватися за короткий проміжок часу та ставати 
обмеженням або перепоною для реалізації інвести-
ційних проектів. Ці фактори оцінюються за допо-
могою визначення рівня сприйняття інвесторами 
економічного середовища методами якісної статис-
тики відповідей економічних агентів, які ухвалюють 
інвестиційні рішення [5, с. 90-97]. 

Обсяг залучених прямих іноземних інвести-
цій в економіку області на сьогодні перевищив  
8 млрд. доларів США.

Найбільше прямих іноземних інвестицій до 
Дніпропетровського регіону залучено з Німеччини  
(62% всіх інвестицій), Кіпр, Нідерланди, Великобри-
танія, Австрія, Угорщина [6]. 

У 2015 році область перевищила середні по Україні 
показники зростання і посіла 1 місце серед областей 
України за показниками прямих іноземних інвести-
цій, а саме 16,5%. На одного мешканця області обсяг 
іноземних інвестицій становить 2,2 тис. дол. США  
(у 2 рази більше показника по Україні).

За попередніми підсумками 2016 року, до десяти 
регіонів, що зображено на рис. 3: Дніпропетров-
ської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, 
Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, 
Івано-Франківської областей та до м. Київ надійшло 
найбільше всього інвестицій – 94,1 відсотка всіх 
залучених прямих іноземних інвестицій [7, с. 6]. 

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій 
та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не 
сприяє рівномірному соціально-економічному розви-
тку регіонів та посилює подальше збільшення розриву 
у їх розвитку. Дніпропетровська область відносить до 
найбільш економічно розвинених регіонів України. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери 
економічної діяльності. На підприємствах промис-
ловості зосереджено 29,6% загального обсягу пря-
мих інвестицій в Україну, в установах фінансової та 
страхової діяльності – 29,4%. 

Найбільш розвиненими галузями Дніпропетров-
ської області є гірничодобувна, вугільна, металур-
гійна, ракетно-космічна, хімічна, сільськогосподар-
ська та будівельна. 

Найбільша частка інвестицій спрямовується 
саме в промисловість, адже в області зосереджено  
7 з 10 найбільших підприємств промисловості Укра-
їни та 4 з 10 найбільших підприємств сектору будів-
ництва, що сприяє збільшенню попиту на інвесту-
вання в торгівлю, операції з нерухомістю та ін. Це 
обумовлює структуру інвестицій в економіку регі-
ону (рис. 4).

 Аналізуючи рис. 4, можна зробити висновок, що 
найбільше залучення інвестицій відбувається саме в 
розвинені галузі економіки, які можуть забезпечити 
стабільний дохід інвесторам.
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Рис. 2. ТОП-10 регіонів України за індексом 
інвестиційної привабливості

Рис. 3. Розподіл залучених прямих іноземних 
інвестицій за основними регіонами-рецепієнтами 
інвестицій України (у % до загального обсягу)
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Висновки з проведеного дослідження. 
Виходячи з вищезазначених показників інвести-

ційного клімату регіону, можна стверджувати, що 
Дніпропетровська область – привабливий регіон для 
інвестування і міжнародного співробітництва.

Розглянемо основні характеристики області, які 
формують високий потенціал для розвитку бізнесу 
та залучення інвестицій в регіон:

– структурні переваги: вигідне економіко-гео-
графічне розташування, область знаходиться в цен-
трі України та граничить із 7 областями;

– сформована розвинена інфраструктура: роз-
винена мережа автомобільних доріг, потужна заліз-
нична система, наявність магістрального газопро-
воду, наявність водної артерії держави;

– сприятливі умови для сільського господарства: 

помірно-континентальний клімат, рівнинна місцевість; 
– сировинна база: 50% корисних копалин Укра-

їни зосереджені в області; Дніпропетровщина – це 
100% загальнонаціональних запасів марганцевої і 
90% залізної руди, а також майже половина всіх роз-
віданих запасів вугілля;

– наявність кваліфікованого трудового і науко-
вого потенціалу: в Дніпропетровській області про-
живає 7,3% населення України; підготовку молодих 
фахівців у регіоні здійснюють більше 30 академій, 
університетів та інститутів;

– економічні переваги регіону: високі показ-
ники конкурентоспроможності регіону [8, с. 14].

Отже, попри погіршення економічної ситуації 
в світі та зниження показників інвестиційної при-
вабливості України, зацікавленість до Дніпропе-
тровського регіону не знижується. Як виявлено в 
дослідженні, найпривабливішими для інвесторів є 
гірнично-металургійний комплекс, агропромисло-
вий комплекс та промислова сфера [9]. Але, незважа-
ючи на зростання інвестиційної активності в області 
сьогодні, потрібно продовжувати підвищувати при-
вабливість Дніпропетровського регіону з метою 
збільшення іноземних залучень у майбутньому. 
Збільшення обсягів інвестицій призведе до зрос-
тання добробуту населення в області, адже іноземні 
інвестиції – це розвиток виробництва, передача пере-
дових технологій, створення нових робочих місць, 
зростання продуктивності праці, підвищення кон-
курентоспроможності продукції на світовому ринку, 
додаткове джерело формування прибуткової частини 
обласного та міського бюджетів.

 

 
 

74%

11%

4%

11%

Інвестиції в 
промисловість

Інвестиції в торгівлю

Інвестиції в операції з 
нерухомістю

Інвестиції в інші сфери

Рис. 4. Структура інвестицій в економіку регіону 
у 2015 році
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В статье исследован актуальный вопрос по привлечению инвестиций в Украину, а именно в Днепропетров-
скую область. Показаны преимущества Днепропетровского региона для международного сотрудничества 
среди других областей Украины. Также был проведен анализ структуры инвестиций в экономику Днепропе-
тровской области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный климат, инве-
стиционный потенциал, промышленность, регион, показатели оценки инвестиционной привлекательности 
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The actual question on attraction of investments into Ukraine, namely in the Dnipropetrovsk region, was investigated 
in the article. The advantages of the Dnipropetrovsk region for international cooperation among other regions of 
Ukraine were revealed. Analysis of the structure of investments into the economy of the Dnepropetrovsk region was 
held.
Keywords: investments, investment attractiveness of the region, investment climate, investment potential, industry, 
region, indicators of investment attractiveness of the region, ranking of the region investment attractiveness, 
competitiveness.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ
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У статті розглянуто існуючі методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства та 
проаналізовано їх з метою визначення можливості використання для підвищення конкурентоспро-
можності на ринку. Виокремлено маркетингові заходи для підвищення конкурентоспроможності на 
ринку та визначено основні стадії розробки плану збуту підприємства. Адже в умовах ринкової еко-
номіки ведеться активна боротьба за кожного споживача шляхом максимального задоволення потреб 
споживачів у різноманітній продукції та послугах, що саме і свідчить про необхідність маркетингової 
орієнтації.
Ключові слова: м’ясопереробна промисловість, м’ясопереробні підприємства, виробництво м’яса 
та м’ясопродуктів, конкурентоспроможність, конкурентна боротьба, маркетинг, маркетингові заходи.

Постановка проблеми. Виробництво м’яса та 
м’ясопродуктів у різних країнах світу завжди було і 
залишається одним із пріоритетних напрямів забез-
печення продовольчого ринку. Ситуація на ринку 
м’ясопродуктів постійно відстежується й аналізу-
ється, оскільки завжди є актуальною. Ефективна 
діяльність підприємств у сучасних умовах функ-
ціонування забезпечується безперервним проце-
сом адаптації внутрішнього середовища до вимог і 
потреб зовнішнього, цілісною орієнтацією на ство-
рення вищої цінності споживчої пропозиції та під-
тримку довготривалих взаємовигідних відносин з 
усіма учасниками ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами розвитку маркетингового забезпечення 
м’ясопереробної галузі та їх вирішенням займалися 
А. Войчак, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, В. Гера-
симчук, Є. Голубков, В. Кардаш, Н. Куденко та ін., 
які досліджують різні аспекти відродження та ста-
новлення цієї галузі але в методичному і практич-
ному аспекті дана проблема залишається недостат-
ньо вивченою.

Мета дослідження. Узагальнити існуючі мето-
дичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 
підприємств та обґрунтувати комплексну систему 
маркетингу на м’ясопереробних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспро-
можність підприємства формується з набору різ-
них показників під впливом великої кількості як 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Зовнішні чин-
ники впливу на конкурентоспроможність підпри-
ємства поділяють на чинники макросередовища та 
мікросередовища. До макросередовища належать: 
політико-правові, економічні, технологічні, демо-

графічні, природно-географічні та соціокультурні 
чинники. У світовій практиці аналіз цих чинників 
називається PEST-аналізом (від абревіатури назв 
основних елементів цього середовища: – political and 
legal environment (політико-правове середовище); 
Е – economie environment (економічне середовище); 
S – sociocultural environment (соціокультурне серед-
овище); T – technological environment (технологічне 
середовище). Мікросередовище представлене впли-
вом таких чинників: конкурентне середовище (кон-
куренти, галузь, в якій діє підприємство); покупці 
(споживачі, клієнти); маркетингові посередники; 
постачальники: сировини, матеріалів, енергоно-
сіїв, робочої сили, фінансових ресурсів, капіталу, 
інформації тощо; профспілки, партії і громадські 
організації, їх місцеві органи; місцеві органи влади 
(держадміністрація, рада, податкова адміністрація, 
казначейство, фінорган, санстанція, орган державної 
статистики, пожежний нагляд, технагляд тощо). До 
внутрішнього середовища підприємства, що формує 
його конкурентоспроможність, належать: виробни-
цтво, фінанси, кадри та маркетинг. 

Конкурентоспроможність продукції – це її здат-
ність задовольняти краще, ніж конкуренти, потреби 
споживачів, пропонуючи їм унікальні властивості 
продукції, оптимальне співвідношення «ціна-
якість», комплексні рішення задоволення потреби, а 
також відмінність в кращий бік її основних характе-
ристик від аналогічних у конкурентів.

Для ринку продукції м’ясопереробної промис-
ловості України характерним є високий рівень кон-
куренції. В 2015 році майже третину продукції було 
вироблено на середніх і великих підприємствах з 
добовими обсягами виробництва м’яса й м’ясної 
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продукції в межах 10–50 тонн. Здебільшого, база, що 
формує, такі підприємства, – виробнича спадщина 
минулого, частково або повністю модернізована під 
сучасні умови й вимоги ринку. Таких підприємств 
в Україні налічується більше 50 одиниць. І, наре-
шті, великі підприємства з обсягами виробництва 
понад 50 тонн на добу. Дані підприємства формують 
майже половину всієї пропозиції на ринку м’яса та 
м’ясопродуктів. З такими обсягами виробництва в 
Україні працює близько 20 підприємств [5, с. 44].

Більшість фахівців вважає, що простішим і наочні-
шим методом оцінки рівня конкурентоспроможності 
підприємства є графічний метод, який передбачає 
побудову багатокутника конкурентоспроможності, 
за допомогою якого підприємства мають можливість 
визначити конкурентні переваги (як власні, так і 
конкурентів) на основі визначеного кола показників. 
По кожній осі багатокутника відкладається значення 
досліджуваних показників, виходячи з їх бальної 
оцінки. Кількість показників, як і кількість підпри-
ємств, може значно розширюватися. До показників 
вимірювання конкурентоспроможності підприєм-
ства відноситься: економічний потенціал і ефектив-
ність діяльності (активи, основний капітал, обсяг 
продажу, частка ринку, прибуток); цінова політика; 
фінансове становище (платоспроможність, кредито-
спроможність і умови кредитування, структура капі-
талу тощо); рівень управління (форми організації й 
досвід функціонування елементів господарського 
механізму з позицій нововведень і відповідальності); 
виробничий та збутовий потенціали, які вказують на 
можливість підприємства проводити і реалізовувати 
ту або іншу продукцію у необхідній кількості в певні 
строки (наявність сировинної бази; виробничі і збу-
тові потужності; обсяг і напрям капіталовкладень); 
науково-дослідний потенціал (організація та напрям 
наукових досліджень, щорічні витрати на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, кіль-
кість патентів на винаходи, оцінка можливості фірми 
стати монополістом у будь-якій сфері тощо); репу-
тація фірми, її ринкова стратегія, інноваційна діяль-
ність; стан і кваліфікація трудових ресурсів [4, с. 25].

Важливим чинником конкурентної боротьби 
наринку м’ясної продукції є переобладнання під-
приємств. Вижити можуть лише ті підприємства, 
щовкладають значні кошти у розширення виробни-
цтва, удосконалення технології вирощування, пере-
робки іреалізації продукції та запровадження стра-
тегічногоуправління. На наш погляд середні та малі 
м’ясопереробніпідприємств, які застосовують страте-
гічне управління можуть мати переваги перед великим 
виробниками м’ясної продукції за рахунок гнучкості 
своєїдіяльності, швидше реагуючи на потреби ринку, 
змінюючи «неходовий» товар на нову продукцію.

Для оцінки конкурентоспроможності м’ясо- 
переробних підприємств обрано методику рейтинго-
вої оцінки конкурентоспроможності, в яку внесено 
наступні зміни: групування основних результатив-
них показників за видами діяльності – управлін-
ський (рентабельність власного капіталу за n років), 
фінансово-економічний (коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів; коефіцієнт критичної оцінки лік-
відності), виробничий (продуктивність праці; фон-
довіддача; витрати на 1 грн виробленої продукції), 
маркетинговий (рентабельність маркетингової діяль-
ності); введення для визначення резерву підвищення 
конкурентоспроможності організації підприємства-
еталона, показники якого прирівнюються до найкра-
щих показників оцінюваних підприємств. Вважаємо, 
що ефективність управлінської діяльності організа-
ції характеризується тим, наскільки стабільно вона 
функціонує і розвивається за будь-якого стану рин-
кової кон’юнктури; тому для її визначення обрано 
один із основних показників рентабельності підпри-
ємства за тривалий період (рентабельність власного 
капіталу). Відповідно до даної методики визначено 
позиції великих і середніх підприємств з позитив-
ними результатами діяльності (ТОВ «Агро-Дніпро»,  
ПАТ «Кременчукм’ясо», Лубенський, Пирятин-
ський, Полтавський та Глобинський м’ясоком- 
бінати). Виробнича діяльність найкраще організо-
вана на Полтавському м’ясокомбінаті (0,96). Най-
вищі позиції за управлінською і фінансово-еконо-
мічною діяльністю займає ПАТ «Кременчукм’ясо» 
(відповідно 0,9 та 0,89), яке і посіло місце лідера із 
показником конкурентоспроможності 0,6 та резер-
вом її підвищення на 40%. 

Маркетингова діяльність оцінювалась за повно-
тою використання маркетингових інструментів під-
приємствами ПАТ «Кременчукм’ясо», Лубенським, 
Полтавським і Глобинським м’ясокомбінатами. 
При розрахунку підсумкового показника врахо-
вано вагомість параметрів, визначену експертним 
шляхом. На думку фахівців, жодне підприємство 
не досягло інтегрованості всіх маркетингових захо-
дів, переважно спостерігається хаотичне представ-
лення інформації зовнішньому середовищу; її узго-
дженість в рекламних носіях спостерігається лише 
на ПАТ «Кременчукм’ясо». Найкращі показники 
підприємства демонструють по різноманітності 
та оновленню асортименту; відмітним є експорту-
вання ковбасних виробів ПАТ «Кременчукм’ясо» 
на ринки країн ЄС. Використання дисконтної полі-
тики, стимулювання збуту проведенням акцій, 
конкурсів вважають ефективними лідери ринку 
ПАТ «Кременчукм’ясо» і Полтавський м’ясоком- 
бінат, якими також сформовано розгалуджену фір-
мову збутову мережу; але і вони не використовують 
повною мірою можливості інтернету для взаємодії з 
маркетинговими посередниками. За підсумковими 
результатами оцінки маркетингової діяльності перше 
місце займає ПАТ «Кременчукм’ясо» [1, с. 45].

Середні та невеликі агроформування, прагнуть 
стабільності цінна ринку та просять не заважати 
державі їм розвиватися. Вони неможуть планувати 
нарощення поголів’я, вкладати великі кошти утехно-
логії та утримання, коли невідомо, що буде завтра.

Систематизація поглядів вітчизняних і закор-
донних науковців щодо зв’язку між рівнем впро-
вадження маркетингу в діяльність підприємства і 
його конкурентоспроможністю дозволила зробити 
наступне припущення: хоча між даними пара-



13

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

метрами існує пряма залежність, низький рівень 
впровадження маркетингу організаціями, які пра-
цюють в умовах нестабільної економіки, поясню-
ється неринковими бар’єрами входу та функціону-
вання на ринку, через що господарюючі суб’єкти 
не мають особливої потреби у розвинутій марке-
тинговій діяльності та зосереджуються переважно 
на рекламуванні продукції. При зміні ситуації на 
ринку, появі конкурентів з досвідом роботи в роз-
винених країнах позиції даних підприємств деста-
білізуються. З огляду на сучасні тенденції виникає 
потреба в розширенні традиційної вітчизняної мар-
кетингової практики просування продукції охо-
пленням конкурентоспроможності підприємства.

Узагальнення елементів методичного, органі-
заційного та інформаційного інструментарію в 
єдину систему адаптаційного маркетингового забез-
печення конкурентоспроможності українських 
м’ясопереробних підприємств сприяє визначенню 
шляхів стабілізації та посилення їх конкурентних 
позицій в сучасних умовах господарювання [2, с. 86].

Специфіка діяльності м’ясопереробних підпри-
ємств полягає у тому, що сировина для виробництва 
(м’ясо) і продукти її переробки (субпродукти 1-ї 
категорії, напівфабрикати, ковбасні вироби, копче-
ності, та ін.) мають великі обсяги і схильні до швид-
кої втрати якості. Це вимагає просторих складських 
приміщень,відповідного обладнання, налагодженої 
системи виробництва для мінімізації простоїв і зале-
жування сировини, швидкого навантаження, охоло-
дження, доставки і реалізації. Завданнями відділів 
маркетингу та збуту м’ясокомбінатів є детальний 
аналіз ринку і на основі нього – вибір асортименту 
продукції, визначення її споживчих властивостей, 
встановлення якісних параметрів виробництва, 
контроль за дотриманням діючих санітарних та 
екологічних норм, відповідність транспортної 
служби необхідним нормам, обґрунтування строків 
і обсягів виробництва продукції, вимоги до упаку-

вання продукції, розробка бізнес-плану, умов здій-
снення комерційних операцій тощо. Всі ці завдання 
відображаються в плані збуту підприємства.

У процесі планування, ідеї, які закладені в кон-
цепції маркетингу, знаходять своє практичне відо-
браження. Основні стадії розробки плану збуту 
підприємства, орієнтованого на маркетинг, можна 
представити так:

1. Підготовка прогнозів загальногосподарської і 
ринкової кон’юнктури.

2. Складання планів збуту.
3. Вибір каналів розподілу.
4. Розробка фінансового кошторису.
5. Статистичний аналіз ходу продажу.
Процес планування починається з підготовки 

прогнозів ринкової кон’юнктури та діяльності під-
приємства. Прогнози бувають короткотермінові 
(3–12 місяців), середньострокові (1–5 років) та дов-
гострокові (5–10 років). Орієнтація на тривалий 
період не вступає у протиріччя з одним із принципів 
маркетингової концепції – гнучким реагуванням на 
зміну вимог ринку, а тісно пов’язана з ним і висту-
пає його логічним продовженням та і доповненням. 
На м’ясопереробних підприємствах Вінницької 
області в основному складаються короткострокові 
прогнози терміном на 1 рік з розбиванням на квар-
тали. Це пояснюється мінливістю та неможливістю 
передбачити заздалегідь ситуацію, яка може склас-
тися на ринку м’яса та м’ясопродукції.

Посилення на державному рівні контролю за 
дотриманням стандартів та умов виробництва, 
зобов’язання вказувати кількісний вміст ковбасних 
виробів на етикетці є одним із заходів підвищення 
обізнаності споживачів і зниження значущості ціно-
вого критерія при оцінюванні якості. Для підпри-
ємств даний ефект дозволить визначати перспективи 
нового товару за допомогою адаптованої методики 
оцінки інтегрального показника конкурентоспро-
можності продукції.

Класифікація маркетингових заходів з підвищення  
конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств

Основні функції 
адаптаційного 

маркетингу

Перелік заходів
на рівні підприємства на державному рівні

Емоційно- 
психологічна

Позиціонування продукту як корисного, 
виготовленого із високоякісної сировини за 
традиційними технологіями (національний 
стандарт «українська якість».)

Інформування споживачів про корисність 
вітчизняної продукції за підтримки націо-
нального стандарту «українська якість».

Інформаційна  
та аналітична

Нейронна мережа прогнозування попиту на 
асортиментні групи продукції.
Модель прогнозування рейтингу контурен-
тоспроможності підприємств.

Національна оцінка рейтингу контуренто-
спроможності м’ясопереробних підприємств 
або АВС-аналіз галузі.
База даних сільськогосподарських дорадчих 
служб (СДС) по тваринницьким підприєм-
ствам.

Організаційна
Вертикальна інтеграція з постачальниками 
сировини (тваринницькими підприєм-
ствами).

Контроль якості продукції, виготовленої за 
стандартом «українська якість».
Програми стимулювання розвитку тварин-
ництва.

Стимулююча –
Фінансова підтримка зовнішньоекономічної 
маркетингової діяльності підприємств-пере-
можців національного рейтингування.
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Державний контроль за реалізацією анти-
монопольно-конкурентної політики – це такий 
напрям діяльності спеціально уповноважених 
органів, який пов’язується із перевіркою, обліком 
і наглядом за діяльністю всіх учасників антимоно-
польно-конкурентних відносин щодо дотримання 
положень програм, передбачених у нормативно-
правових актах, сприяння та вдосконалення на 
практиці програм і антимонопольно-конкурент-
ного законодавства з метою розвитку конкурен-
тоспроможного середовища, реалізації основних 
завдань внутрішньої та зовнішньої політики. 
Такий контроль – це реальна можливість держави 
підтримувати на належному рівні процес реаліза-
ції антимонопольно-конкурентної політики, вті-
лення її у життя та забезпечення дотримання норм 
чинного законодавства [3, с. 58].

Серед виявлених проблем сьогодення, які стри-
мують розвиток м’ясопереробної галузі є: відсут-
ність системної, комплексної програми державної 
підтримки товаровиробників; недостатність мате-
ріально-технічних ресурсів; слабка дієвість захо-
дів щодо захисту внутрішнього ринку від експан-
сії імпортних продуктів тваринного походження. 
Вітчизняний ринок м’ясної сировини нестабільний. 
Основними його тенденціями є скорочення обсягів 
виробництва основних видів та зміна структури на 
користь дешевших видів м’яса (птиці); часта зміна 
цінових тенденцій.

Досвід країн із розвиненою м’ясопереробною 
галуззю показує,що найкращих результатів можна 
досягти при замкненому циклі утримання та від-
годівлі тварин і з власним виробництвом кормів. 
У цьому випадку всі економічні переваги – як корот-
кострокові, такі стратегічні – залишаються у сіль-
ськогосподарського підприємства та працюють на 
збільшення прибутку м’ясопереробного комплексу.

Висновки. Таким чином, питання ефективного 
забезпечення маркетингом конкурентоспроможності 
м’ясопереробних підприємств, особливостей орга-
нізації їх ринкової діяльності, практичного засто-
сування збалансованого маркетингового інструмен-
тарію із врахуванням специфіки галузі, потребують 
адаптації до сучасного етапу розвитку економіки та 
подальшого наукового обґрунтування. Це поясню-
ється тим, що підвищення рівня складності ринку в 
цілому і поведінки кожного суб’єкта зокрема, зумов-
лює необхідність перегляду дієвості існуючих і роз-
робки нових, більш ефективних в умовах динаміч-
ного середовища маркетингових заходів і програм 
в межах маркетингової концепції організації. Пер-
спективою подальших досліджень є розроблення 
підходів та методів до оцінювання конкуренто-
спроможності промислового підприємства на кон-
кретному ринку або його сегменті, товарної марки, 
продукції, що ґрунтуватимуться на аналізі техно-
логічних, виробничих, фінансових і маркетингових 
можливостей фірми.
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Проаналізовано кредитну діяльність вітчизняних банків України та її вплив на реальний сектор еко-
номіки. Розглянуто політику Національного банку України щодо рефінансування комерційних бан-
ків та проаналізовані наслідки, які були спричинені зміною облікової ставки. Досліджено тенденції 
показників кредитної діяльності українських банків, посилення їх негативного впливу на процеси 
економічного розвитку, підвищення недовіри до банківської системи. Також взято до уваги значи-
мість міжбанківського кредиту, його роль у перерозподілі ліквідності фінансової системи. Проаналі-
зована ситуація, що спричинена коливаннями на валютному ринку, яка неабияк вплинула на ризико-
ваність операцій на міжбанківському ринку. Розглянуто заходи щодо покращення розвитку кредитної 
банківської діяльності в Україні.
Ключові слова: банківська система, кредитування, міжбанківський кредит, відтік депозитів.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
питання щодо кредитної діяльності банків у забез-
печенні сталого розвитку економіки країни в цілому, 
є досить актуальним. Банківські кредити сприяють 
появі нових підприємств, збільшенню кількості 
робочих місць, будівництву об’єктів соціального та 
культурного призначення, а також забезпечують еко-
номічну стабільність.

На жаль, сучасний стан банківської діяльності у 
кредитування бажає кращого. Через низьку плато-
спроможність населення, закредитованість корпора-
цій та усе ще жорсткі умови кредитування, банків-
ське кредитування є стриманим. Банки переважно 
спрямовують надлишкові ресурси у державні цінні 
папери. А приплив до банків коштів населення та 
бізнесу, так і залишається основним фактором, який 
забезпечує високу ліквідність банківської системи у 
2016 році. Значно зменшилися вкладення банків у 
депозитні сертифікати Національного банку Укра-
їни (–56 млрд. грн. з початку року). Сукупна частка 
вкладень в ОВДП та депозитні сертифікати, міжбан-
ківських кредитів та коррахунків в НБУ на початок 
вересня перевищила 25% активів банків.

Заявлена банками частка проблемних креди-
тів протягом періоду зросла та становила 30.6% на 
01.09.16. Зберігається значний розрив у визнаних 
проблемними кредитах між банками I та ІІ груп 
(близько 13% портфеля) та банками з іноземним 
капіталом (38% портфеля). Це свідчить, що частина 
банків з українським капіталом зволікає з визнанням 
кредитів проблемними та відповідним формуванням 
резервів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблеми забезпечення ефективної кредит-
ної діяльності банків приділяють велику увагу як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Праці вчених, що були 
присвячені проблемам ефективної діяльності банків 

у кредитуванні, слід відзначити таких економістів 
як: М. Звєряков, М. Пуховкіна, І. Лютий, Б. Луців, 
С. Кабушкін, А. Камінский, В. Прядко та інших.

Формулювання цілей статті. Аналіз сучасного 
стану банківського кредитування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Поняття кредит-
ної діяльності банків визначається як проведення 
дій, що пов’язані із наданням та погашенням банків-
ських позичок. Кредитна діяльність має відповідати 
певним вимогам і умовам, здійснюється відповідно 
до принципів строковості, цільового характеру, 
забезпеченості та платності кредиту [1].

Кредитне забезпечення банківською системою 
України підприємств малого та середнього бізнесу, 
яке в свою чергу впливає на розвиток економічного 
сектору, на сьогодні невідривно пов’язане із еконо-
мічної ситуацією, що склалася в країні.

Однією з головних проблем, що пов’язана із вза-
ємодією банківської системи України з реальним 
сектором економіки, є зростання загального обсягу 
простроченої заборгованості за кредитами банків, 
багатьом із яких це загрожуватиме різким погір-
шенням фінансового стану, неплатоспроможністю і 
навіть банкрутством. Відповідно до цієї проблеми 
від комерційних банків вимагатимуть підвищення 
оцінки рівня ризиків, вимог до позичальників, вста-
новлення вищих процентних ставок за кредитами і 
тому подібне. Наслідком цього послугує те, що банки 
будуть змушені більшу частку своїх активів розміщу-
вати и в найменш ризиковані вкладення, а тому скоро-
чувати власний кредитний портфель. На практиці це 
ще більше погіршить можливості подолання вироб-
ничого спаду і виходу реального сектору з кризи.

Протягом 2010–2014 років закріпилися тенденції 
незмінності основних показників кредитної діяль-
ності українських банків, посилення їх негативного 
впливу на процеси економічного розвитку, підви-
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щення недовіри до банківської системи. Питома вага 
банківських кредитів у ВВП станом на 1.01.2015 року 
у порівнянні з попереднім збільшилася на 2,03%, що 
є непрямою ознакою активізації кредитних вкладень 
комерційних банків у напрямку кредитного забезпе-
чення підприємницької діяльності (табл. 1).

У діяльності комерційних банків України спо-
стерігаються не значні зрушення щодо кредитування 
суб’єктів господарської діяльності. Таким чином, 
протягом 2010–2014 років питома вага кредитних 
вкладень зростала, а станом на 1.01.2015 року у 
порівнянні з аналогічним показником минулого року 
зросла 3,54% ВВП. Наслідком цього збільшення слу-
гує орієнтація кредитної політики вітчизняних банків 
на стимулювання внутрішнього попиту на ринку [2].

Основними проблемами у розвитку кредитної 
діяльності банків є дефіцит кредитних ресурсів, під-
вищення кредитних ризиків та недовіра контрагентів.

Невід’ємною частиною, що має неабиякий вплив 
на стан кредитної діяльності банків, є грошово-
кредитний ринок. Впродовж 2014 р. обсяг порт-
феля коштів клієнтів збільшився на 9,07 млрд. грн. 
та станом на 01.01.2015 складав 677,74 млрд. грн., 
що зумовлено значною девальвацією національної 
валюти. За строковим характером переважали корот-
кострокові депозити строком до одного року. Середні 
відсоткові ставки за депозитами в національній та 
іноземній валюті станом на 01.01.2015 склали 12,8% 
та 8,6% відповідно [3]. Незважаючи на це, відсоткові 
ставки за вкладами банків, що мають дефіцит лік-
відності та обмежений доступ до кредитів рефінан-
сування з боку НБУ, значно підвищували відсоткові 
ставки, що негативно вплинуло на загальну ефектив-
ність їх діяльності.

Позитивною стороною для українських бан-
ків має стати набуття ознаки соціальної орієнтації, 
тобто зростання довіри населення до банківської 
системи. Але, станом на 01.07.2015 спостерігається 
зменшення залишків на рахунках фізичних осіб з 
початку року на 10,7% – до 175,1 млрд. грн. Проте 
обсяг депозитів юридичних осіб у національній 

валюті з початку року збільшився на 6,1% – до 
180,2 млрд. грн. [3]

Важливе місце в розвитку кредитної банківської 
діяльності займає система рефінансування Націо-
нальним банком України вітчизняних банків.

Рефінансування є одним з основних інструментів 
грошово– кредитної політики Національного банку 
України. Під рефінансуванням, в широкому значенні 
цього поняття, розуміється надання банкам тимча-
сових запозичень в тих випадках, коли вони гостро 
потребують додаткових ресурсів.

Відповідно до ст.ст. 7, 25 Закону України «Про 
Національний банк України», виступаючи у ролі 
кредитора останньої інстанції, НБУ організовує сис-
тему рефінансування (кредитування) банків, вста-
новлює порядок і умови рефінансування, здійснює 
операції рефінансування, забезпечуючи тим самим 
регулювання ліквідності банківської системи. Окрім 
цього забезпечує передбачене ст. 49 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» право банків 
при нестачі коштів для здійснення кредитування 
клієнтів і виконання, прийнятих на себе зобов’язань 
звертатися за отриманням кредитів до НБУ на визна-
чених ним умовах.

Станом на 01.08.2015 р. продовжував спостері-
гатись профіцит ліквідності в банківській системі. 
Чинниками, що вплинули на збільшення ліквідності 
банківської системи, були: виплати Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб коштів уповноваженим 
банкам – 4,5 млрд. грн., додатні сальдо операцій 
Національного банку України на відкритому ринку 
на загальну суму 4,8 млрд. грн. та валютних інтер-
венцій (1,8 млрд. грн. у еквіваленті) [4].

Для купівлі депозитних сертифікатів НБУ, банки 
продовжують використовувати тимчасово вільні 
кошти. У результаті залишок коштів за мобілізацій-
ними операціями продовжував збільшуватися – на 
1,1 млрд. грн. за місяць – до 40,3 млрд. грн. Попит на 
готівкові кошти залишався низьким унаслідок слаб-
кої економічної активності та високої альтернативної 
вартості їх утримання – зниження готівки в річному 

Таблиця 1
Частка банківських кредитів у ВВП України, млн. грн.
(розроблено автором на основі [2;3])

Показники Станом на:
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Обсяг ВВП 1079346 1299991 1404669 1465198 1566728
Кредити, надані банками в 
економіку України, усього 755030 825320 815327 911402 1006358

Кредити, надані нефінансо-
вому сектору економіки 508288 580907 609202 698777 802582

Кредити, надані домашнім 
господарствам 186540 174650 161775 167773 179040

Питома вага банківських кре-
дитних вкладень у ВВП,% 69,95 63,47 58,04 62,20 64,23

Питома вага кредитів нефінан-
совому сектору у ВВП,% 47,09 44,69 43,37 47,69 51,23

Питома вага кредитів домаш-
нім господарствам у ВВП,% 17,28 13,43 11,52 11,45 11,43
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вимірі становило 2,6% Це було основним фактором 
зниження монетарної бази. Водночас, незважаючи 
на незначні коливання середньоденних обсягів кор-
рахунків банків, станом на кінець місяця залишки 
на коррахунках банків збільшилися на 5,4 млрд. грн. 
внаслідок чого падіння монетарної бази уповільни-
лося до 4,7% у річному вимірі [4].

Зниження інфляційних і девальваційних очіку-
вань, стабілізація валютного ринку і, як наслідок, 
формування стійкого тренду на сповільнення інфля-
ції забезпечили підґрунтя для пом’якшення грошово-
кредитної політики. Для суб’єктів грошово-кредит-
ного ринку НБУ встановлює облікову ставку, яка є 
орієнтиром щодо вартості залучених та розміщених 
грошових коштів на відповідний період.

З 28 серпня 2015 року облікову ставку знижено 
з 30% до 27%. Протягом 2016 року облікова ставка 
НБУ коливалася в розмірі 22%–15%. Станом на 
16.09.2016р. облікова ставка складає 15%.

Склад та структуру операцій рефінансування 
НБУ банків представлено у таблиці 2.

Слід звернути увагу на те, що облікова ставка 
застосовуються в більшості банківських систем 
світу. Проте їх значення набагато нижче, ніж в Укра-
їні (наприклад, ЄЦБ встановлює значення цього 
показника менше 1%).

В перспективі на майбутнє, для активізації кре-
дитної діяльності банків необхідна подальша лібера-
лізація політики рефінансування. Тобто поступове, 
виважене зниження облікової ставки, тимчасове вве-
дення довгострокового цільового рефінансування 
життєздатних, платоспроможних банків з метою від-

новлення іпотечного кредитування, розвитку малого 
і середнього бізнесу, реалізації загальнодержавних 
інфраструктурних проектів, що означає появу нових 
робочих місць і збільшення кількості кредитоспро-
можного населення [7].

Неабияку роль у перерозподілі ліквідності фінан-
сової системи відіграє міжбанківський кредит. 
Оскільки на міжбанківському ринку кредити є неза-
безпеченими, вони також збільшують рівень ризику 
кредиторів. Тому важливим є своєчасний моніторинг 
ситуації та поведінки відповідних суб’єктів даного 
сегмента фінансового ринку.

У таблиці 3 представлено обсяги міжбанків-
ського кредитування, надані найбільшими банками 
України станом на 01.08.2015 р. Як видно з пред-
ставлених даних, при граничному значенні коефі-
цієнту надання міжбанківських кредитів на рівні до 
200%, можна зробити висновок, що обсяги міжбан-
ківського кредитування найбільшими банками зна-
ходяться в межах норми.

Найбільшими кредиторами серед аналізованої 
вибірки виявилися ПАТ «Сбербанк Росії» (135,51%); 
ПАТ «Альфа-Банк» (122,10%); ПАТ «ПУМБ» 
(74,67%); ПАТ «ОТП Банк» (52,27%) [5].

Таким чином, діючі в Україні кредитні відносини 
між Національним банком України і комерційними 
банками мали не ринковий, а адміністративний харак-
тер. При цьому емісійні кредити надавалися за піль-
говими процентними ставками, які були значно ниж-
чими, ніж темпи інфляції, що призвело до значного 
зростання інфляції. У зв’язку з цим Національний 
банк України розширив інструменти рефінансування.

Таблиця 2
Динаміка структури операцій рефінансування НБУ банків у 2012–2015 рр,%  
(розраховано автором на основі [4])

Період
Види операцій рефінансування

Операції 
РЕПО

Кредити 
овернайт

Позички, які надані 
на тендері

Стабілізаційний 
кредит

Інші 
механізми

01.01.2012 20,3 27,5 51,5 – 1,1
01.01.2013 31,3 25,6 40,0 3,1 -
01.01.2014 21,2 27,2 47,2 4,5 -
01.01.2015 0,3 54,2 35,4 – 10,1

Таблиця 3
Частка міжбанківських кредитів, наданих найбільшими банками України за станом на 01.09.2015 
(розраховано за даними [5])

Банки Балансовий капітал, млн грн. Міжбанківські кредити, млн грн. 
Коефіцієнт надання міжбанківських позик,%

ПАТ КБ «Приватбанк» 25285,60 2881,94 11,40
АТ «Ощадбанк» 18672,58 663,98 3,56
ПАТ «Сбербанк Росії» 2126,76 2881,94 135,51
ПАТ «Промінвестбанк» 6156,11 663,98 10,79
ПАТ «Альфа-Банк» 2360,33 2881,94 122,10
ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 3901,51 663,98 17,02
ПАТ «ПУМБ» 3859,54 2881,94 74,67
ПАТ «Фінанси та кредит» 3174,94 663,98 20,91
ПАТ «Укрсоцбанк» 8362,84 2881,94 34,46
ПАТ «ОТП Банк» 1270,40 663,98 52,27
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Отже, основні тенденції, що спостерігалися на 
міжбанківському ринку протягом останніх років, 
виникли в результаті нестабільної еконономіки кра-
їни. Як бачимо, відсоткові ставки за міжбанківськими 
кредитами протягом останніх місяців залишаються 
на досить високому рівні, але при цьому на корес-
пондентських рахунках були розміщені великі обсяги 
грошових коштів. Така ситуація спричинена коливан-
нями на валютному ринку, які ще більше підвищують 
ризикованість операцій на міжбанківському ринку. [6]

Важливим завданням для регулятора є підви-
щення прозорості діяльності міжбанківського ринку, 
що зміцнить довіру населення до вітчизняної банків-
ської системи. Як один із таких заходів, починаючи 
з 15 серпня 2014 р., НБУ запровадив щоденну публі-
кацію інформації стосовно поточних курсів та обся-
гів операцій на міжбанківському ринку. Безперечно, 
таке рішення певною мірою сприяло підвищенню 
транспарентності функціонування міжбанківського 
ринку, а також розумінню процесу формування 
середньозваженого курсу.

Висновки. Діяльність українських банків потре-
бує ефективних змін у кредитуванні. Головними 
проблемами, що сприяють занепаду кредитної 

діяльності банків є дефіцит кредитних ресурсів, під-
вищення кредитних ризиків та недовіра резидентів. 
Хоч і ситуація у 2016 р. покращилась, порівняно із 
2014 р., проте бажає кращого.

Необхідно змінювати жорстку та непослідовну 
політику НБУ, яка не дозволяє вітчизняним банкам 
розвиватися у потрібному напрямку. За допомогою 
зниження інфляційних і девальваційних очікувань, 
стабілізація валютного ринку і, як наслідок, фор-
мування стійкого тренду на сповільнення інфляції, 
можливе пом’якшення грошово-кредитної політики, 
яка має значний вплив у кредитній діяльності.

В результаті кредитних відносин між Національ-
ним банком України і комерційними банками, наби-
рає неабияких обертів інфляція. В свою чергу НБУ 
розширив інструменти рефінансування щодо комер-
ційних банків.

Таким чином, ми спостерігаємо зміни в кредит-
ній діяльності банків, які змінюються відповідно до 
дій НБУ. Необхідно стабілізувати валютний ринок, 
поступово знижувати облікову ставку та підви-
щувати прозорість діяльності банків, що зміцнить 
довіру у населення і призведе до покращення ситуа-
ції у кредитуванні в Україні.
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Проанализировано кредитную деятельность отечественных банков Украины и ее влияние на реальный сек-
тор экономики. Рассмотрено политику Национального банка Украины по рефинансированию коммерческих 
банков и проанализированы последствия, которые были вызваны изменением учетной ставки. Исследовано 
тенденции показателей кредитной деятельности украинских банков, усиление их негативного влияния на про-
цессы экономического развития, повышения недоверия к банковской системе. Также принято во внимание 
значимость межбанковского кредита, его роль в перераспределении ликвидности финансовой системы. Про-
анализировано ситуация, вызванная колебаниями на валютном рынке, которая изрядно повлияла на риско-
ванность операций на межбанковском рынке. Рассмотрено мероприятия по улучшению развития кредитной 
банковской деятельности в Украине.
Ключевые слова: банковская система, кредитование, межбанковский кредит, отток депозитов.



20

# 1 (14) 2017

УДК 658.15:336.717.18

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Фоміних В.І.
старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
Вербицька К.С.
студентка фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
Міркевич К.О.
студентка фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів

У роботі розкрито сутність розрахунків підприємств, платіжних систем та електронних платіжних 
систем; досліджено правові засади грошових розрахунків підприємств з допомогою електронних 
платіжних систем в Україні: вивчено основні законодавчі акти, які регламентують діяльність у даній 
сфері; визначено проблемні аспекти та перепони до здійснення грошових розрахунків з допомогою 
електронних систем на сьогоднішньому етапі розвитку підприємств; показано багатогранність дослі-
джуваного об’єкту, що є причиною складності у регулюванні. Запропоновано, які нормативні доку-
менти треба впровадити та на які міжнародні правові документи потрібно орієнтуватися для усу-
нення недоліків та розв’язання спірних питань.
Ключові слова: грошові розрахунки, платіжна система, електронна платіжна система, розрахункові 
операції, законодавчий акт.
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The analyzes credit activity of domestic banks in Ukraine and its impact on the real economy. Considered policy 
of the National Bank of Ukraine on refinancing of commercial banks and analyzes the effects that were caused by 
a change in the discount rate. The tendencies of credit activity indicators of Ukrainian banks, strengthening their 
impact on processes of economic development, increasing distrust of the banking system. Also taken into account the 
significance of interbank loans, its role in the redistribution of liquidity of the financial system. Analyzed the situation, 
caused by fluctuations in the currency market, which badly affected the riskiness of transactions in the interbank 
market. Considered measures to improve the credit of the banking business in Ukraine. 
Keywords: banking, lending, interbank loan, deposit outflow.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку суспільства та економіки поряд із традиційними 
формами бізнесу активно впроваджується Інтернет-
бізнес. Відповідно, виникла потреба впровадження 
електронних платіжних систем, що надають змогу 
відповідати сучасним потребам фінансового ринку, 
підприємствам та споживачам зокрема. Для ефектив-
ної діяльності таких платіжних систем необхідно мати 
узгоджене та систематизоване законодавче підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив- 
ченню функціонування електронних систем при-
святили свої праці такі вітчизняні науковці: 
Ю.В. Машика, Т.С. Доля, Г. Давидовська, Є.О. Самар-
ченко, О.С. Петров, Л.О. Ющишина, С.М. Сало, 
В. Кравець та інші.

Мета – дослідити правові засади грошових роз-
рахунків підприємств з допомогою електронних пла-
тіжних систем в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Розрахунки – сис-
тема взаємовідносин між суб’єктами господарю-
вання з приводу організації та реалізації договірних 
відносин, що виникають в момент виникнення будь-
яких зобов’язань за об’єктом договору до моменту 
повного погашення заборгованості в будь-якій формі 
(включаючи негрошову), та включає в себе організа-
цію, проведення та регулювання сукупності платежів.

Платіжна система – платіжна організація, учас-
ники платіжної системи та сукупність відносин, 
що виникають між ними при проведенні переказу 
коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою 
функцією платіжної системи [12].

В Україні діють такі платіжні системи: 
1. Платіжні системи, створені банками (платіж-

ними організаціями):
– «Банк «Фінанси та Кредит» – міжнародна пла-

тіжна система переказу коштів АВЕРС ВАТ «Банк 
«Фінанси та Кредит»;

– КБ «Хрещатик» – внутрішньобанківська сис-
тема переказу коштів «Гринвіч»;

– «БРОКБІЗНЕСБАНК» – внутрішньобанківська 
система переказу коштів «ШВИДКІ ГРОШІ»;

– АКБ «Укрсоцбанк» – внутрішньодержавна сис-
тема переказу коштів «СОФТ», та інші.

2. Платіжні системи, які створені небанківськими 
установами (платіжними організаціями):

– ТОВ «Українська платіжна система» – внутріш-
ньодержавна система переказу коштів «Фінансовий 
світ»;

– УДППЗ «Укрпошта» – внутрішньодержавна 
система переказу коштів «Поштовий переказ», та 
інші [5].

Законодавство України передбачає діяльність в 
Україні внутрішньодержавних та міжнародних пла-
тіжних систем. Внутрішньодержавна платіжна сис-
тема – платіжна система, в якій платіжна організація 
є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забез-
печує проведення переказу коштів виключно в межах 
України. Міжнародна платіжна система – платіжна 
система, в якій платіжна організація може бути як 
резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 
діяльність на території двох і більше країн та забез-
печує проведення переказу коштів у межах цієї пла-
тіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. 

Переказ коштів в Україні здійснюється з вико-
ристанням платіжних інструментів. До платіжних 
інструментів відносяться документи на переказ (роз-
рахункові документи, документи на переказ готівки, 
міжбанківські розрахункові документи, клірингові 
вимоги та інші) та електронні платіжні засоби (пла-
тіжні картки, мобільні платіжні інструменти тощо) [3].

Діяльність платіжної системи має відповідати 
вимогам законодавства України. Основи функціо-
нування платіжних систем в Україні базуються на 
таких законодавчих актах: Закон України (далі – ЗУ) 
«Про банки і банківську діяльність» [7], ЗУ «Про 
Національний банк України» [10], ЗУ «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» [12], ЗУ «Про 
поштовий зв’язок» [13] та інші нормативно-правові 
документи.

Розвиток Інтернет-технологій на сьогоднішній 
день надає безліч можливостей, у тому числі, і мож-
ливість функціонування платіжних систем у всесвіт-
ній мережі Інтернет. Так еволюціонують електронні 
платіжні системи.

Електронна платіжна система (платіжна система 
Інтернет) – інформаційна система розрахунків між 
учасниками платіжної системи у мережі Інтернет.

Сучасні електронні платіжні системи: WebMoney, 
E-Gold, PayPal, Яндекс.Деньги, Інтернет.Гроші, 
RUpay, PayCash [1].

Електронні платіжні системи на території Укра-
їни вже активно впроваджуються, проте окремим 
законодавчим актом, на даний момент, не регулю-
ються. Сьогодні вони регламентуються законами, 
що зазначені вище, а також законами, що регулюють 
інформатизацію в Україні: ЗУ «Про Національну 
програму інформатизації» [11], ЗУ «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» [9],  
ЗУ «Про електронний цифровий підпис» [8].

Відповідно, Національний банк України є пла-
тіжною організацією та розрахунковим банком для 
двох створених ним платіжних систем – Системи 
електронних платежів (СЕП) та Український пла-
тіжний ПРОСТІР. Ці системи є державними платіж-
ними системами. Національний банк України визна-
чає порядок функціонування цих платіжних систем, 
прийняття і виключення з них учасників, проведення 
переказу за їх допомогою та інші питання, пов’язані 
з їх діяльністю [3].

Згідно зі статтею 7 ЗУ «Про національний банк 
України» [10] регулювання платіжних систем та 
систем розрахунків в Україні, визначення порядку і 
форм платежів, у тому числі між банками, здійсню-
ється Національним банком України. Окрім цього, 
він:

– визначає напрями розвитку сучасних електро-
нних банківських технологій, створює та забезпечує 
безперервне, надійне та ефективне функціонування, 
розвиток створених ним платіжних та облікових сис-
тем, контролює створення платіжних інструментів, 
систем автоматизації банківської діяльності та засо-
бів захисту банківської інформації;

– видає ліцензії небанківським фінансовим уста-
новам, які мають намір стати учасниками платіжних 
систем, на переказ коштів без відкриття рахунків та 
відкликає їх відповідно до законодавства;

– веде реєстр платіжних систем, систем розрахун-
ків, учасників цих систем та операторів послуг пла-
тіжної інфраструктури;

– здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем 
та систем розрахунків.

Національний банк України для визначення 
основних засад політики здійснення нагляду (овер-
сайту) платіжних систем схвалив Концепцію запро-
вадження нагляду (оверсайту) за платіжними систе-
мами в Україні [2].

Відповідальність об’єктів нагляду (оверсайту) за 
порушення законодавства України у сфері платіжних 
систем встановлено Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення (стаття 16620) [6].
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ЗУ «Про банки та банківську діяльність» [7] міс-
тить інформацію про те, що банківські розрахунки 
проводяться у готівковій та безготівковій формах 
згідно із правилами, встановленими нормативно-
правовими актами Національного банку України. 
Платіжні інструменти мають бути оформлені належ-
ним чином і містити інформацію про їх емітента, 
платіжну систему, в якій вони використовуються, 
правові підстави здійснення розрахункової 

операції і, як правило, держателя платіжного 
інструмента та отримувача коштів, дату валюту-
вання, а також іншу інформацію, необхідну для 
здійснення банком розрахункової операції, що ціл-
ком відповідають інструкціям власника рахунку або 
іншого передбаченого законодавством ініціатора 
розрахункової операції.

При виконанні розрахункової операції банк 
зобов’язаний перевірити достовірність та формальну 
відповідність документа. 

У ЗУ «Про поштовий зв’язок» обумовлюється 
діяльність внутрішньодержавної системи переказу 
коштів поштою. Наприклад, система «Поштовий 
переказ» Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта».

Закони, що стосуються інформатизації (8; 9; 11) 
законодавчо обґрунтовують формування, виконання 
та коригування Національної програми інформати-
зації, основні організаційно-правові засади електро-
нного документообігу та використання електронних 
документів, правовий статус електронного цифро-
вого підпису та регулюють відносини, що виникають 
при використанні електронного цифрового підпису. 

Важливим є той факт, що у Верховній Раді Укра-
їни зареєстровано проект Закону «Про електронну 
комерцію». Цей Закон має становити засади вико-
ристання новітніх технологій у різних галузях сус-
пільного життя України, а також її участі у міжна-
родному інформаційному просторі. В першу чергу, 
Закон стосується фінансових та юридичних вза-
ємовідносин юридичних та фізичних осіб з банків-
ськими установами та технологій електронної тор-
гівлі товарами та послугами [4]. 

Висновки. У даній роботі досліджено правові 
засади грошових розрахунків підприємств з допомо-
гою електронних платіжних систем в Україні. Вияв-
лено, що чинні законодавчі документи регулюють 
електронні платіжні системи загалом, дотично. Це 
призводить до порушення прав споживачів, до неза-
конності операцій, збільшення ризиків для підпри-
ємств та інших негативних проявів. 

Тим не менш, з часом, все більш домінуючими 
стають інформаційні технології. Це зумовлює пере-
хід від традиційних платіжних систем до електро-
нних платіжних систем, що мають ряд очевидних 
переваг. З часом, підприємства зможуть користува-
тися ними. Ряд суттєвих переваг роблять малозна-
чимим те, що для здійснення грошових розрахунків 

з допомогою електронних платіжних систем перед 
підприємствами постає вимога до кардинальної 
перебудови системи грошових розрахунків, в т.ч. 
забезпечення необхідними ресурсами, зміни у бух-
галтерських рахунках, перепідготовка кадрів. Проте, 
наголосимо на тому, що на сьогоднішній день під-
приємствам використовувати електронні платіжні 
системи для здійснення грошових розрахунків вкрай 
ризиково та фінансово небезпечно без належного 
законодавчого підґрунтя. 

 Електронні платіжні системи є безперечно 
зручним і, при цьому, досить складним фінансо-
вим інструментом, тому потребує відмінно проду-
маної нормативно правової бази з метою усунення 
недоліків і непорозумінь. До останніх відносяться: 
шахрайство, сумнівність щодо безпечності викорис-
тання даних, недостатня захищеність «гаманців», 
відсутність гарантій використання коштів, неурегу-
льованість відносин між учасниками.

Впровадження новітніх форм платіжних систем 
покладається на органи Національного банку Укра-
їни, адже в законодавстві зазначено: до повноважень 
Ради Національно банку відносять удосконалення 
платіжної системи, щодо функціонування платіжних 
систем та організацій розрахунків приймає рішення 
Правління Національно банку.

Таким чином, потрібно звернути особливу увагу 
на те, що нормативно-правова база для функціону-
вання електронних платіжних систем є недоскона-
лою – відсутні законодавчі акти, що стосується кон-
кретно даного питання.

Доречним буде впровадження Закону «Про 
електронну комерцію», що відіб’є правові засади 
функціонування електронних платіжних систем, 
пом’якшуватиме недоліки та розв’язуватиме спірні 
питання. Доцільно прописати порядок усунення 
непорозумінь, захисту прав суб’єктів, порядок пока-
рання усіх сторін взаємовідносин у разі порушень, 
порядок надання особистої інформації, її анонім-
ність та захист і т.д.

Орієнтуватися варто на міжнародні правові доку-
менти: Типовий закон «Про електронну торгівлю», 
проект міжнародної Конвенції «Про електронні 
угоди», директиви «Про деякі аспекти електронної 
торгівлі на внутрішньому ринку», «Про захист спо-
живачів у випадку укладення контрактів на відстані». 
Також необхідно переймати зарубіжний досвід, при 
цьому, адаптуючи його до наших особливостей.

Спроститься функціонування електронних пла-
тіжних систем в Україні у разі затвердження Закону, 
що регулюватиме діяльність у мережі Інтернет. 
Робота масштабна, тому потребує багато ресурсів 
для її реалізації. Через глобальність створювати його 
однією країною буде нераціонально та неефективно, 
тому дані справа має бути покладена на міжнародні 
організації, що спроможні спрямувати різні держави 
на досягнення спільних міжнародних цілей.
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В работе раскрыта сущность расчетов предприятий, платежных систем и электронных платежных систем; 
исследованы правовые основы денежных расчетов предприятий с помощью электронных платежных систем в 
Украине: изучены основные законодательные акты, регламентирующие деятельность в данной сфере; опреде-
лены проблемные аспекты и преграды к осуществлению денежных расчетов с помощью электронных систем 
на сегодняшнем этапе развития предприятий; показано многогранность исследуемого объекта, что является 
причиной сложности в регулировании. Предложено, нормативные документы, которые нужно внедрить и на 
какие международные правовые документы ориентироваться для устранения недостатков и решения спорных 
вопросов.
Ключевые слова: денежные расчеты, платежная система, электронная платежная система, расчетные опера-
ции, законодательный акт.
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У статті викладено проблеми та перспективи залучення інвесторів з інших країн в аграрний сектор 
економіки. Проаналізовано динаміку інвестицій в аграрну галузь України та в основний капітал. Про-
ведено порівняльний аналіз показників загального розвитку і тенденцій аграрного сектора України та 
країн з вже сформованою ринковою економікою. Досліджено іноземний досвід залучення інвестицій. 
Розкриті взаємозв’язки між державним регулюванням та об’ємами залучених інвестицій. Також розгля-
нуто переваги та недоліки залучення іноземного інвестування в України. На підставі проведеного ана-
лізу, виділено основні фактори, які перешкоджають залученню іноземних інвестицій та запропоновано 
ряд перспективних заходів, направлених покращення управління інвестиційною діяльністю в країні. 
Ключові слова: іноземні інвестиції, аграрний сектор економіки, політичний конфлікт, зайнятість, 
ВВП, фінансування.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
більшість сільськогосподарських підприємств є 
низькорентабельними та збитковими, отримують 
невідповідний до планового рівень прибутку. Звісно, 
така ситуація не влаштовує вітчизняних інвесторів, 
адже мало хто захоче вкладати власні кошти у збит-
кове або нестабільне виробництво, адже будь-які 

інвестиції пов’язані з ризиками, що не приваблює 
іноземних інвесторів, які хочуть бачити прозорість 
та перспективу майбутніх вкладень. 

Аграрний сектор України вимагає негайних змін, 
які в першу чергу, полягають в його модернізації. Але 
провести її завдяки власним та державним коштам 
практично неможливо. Тому саме інвестування, в 
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тому числі і залучення іноземних інвесторів, відіграє 
важливу роль для майбутнього сільського господар-
ства України. 

Експерти у цій галузі вважають, що шанси під-
приємств щодо залучення іноземних інвестицій є у 
невеликої частини аграрного сектора, а саме в тих 
підприємств, які стабільно отримують прибуток, є 
рентабельними, використовують новітні технології 
та інновації, пройшли певну модернізацію. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми залучення іноземного капіталу в україн-
ську економіку було розглянуто у багатьох наукових 
працях. Вплив іноземних інвестицій на загальну еко-
номіку країни досліджувався у працях І. Бондара, 
П. Борщевського, Є. Величко, Б. Губського, Л. Дей-
неко, Б. Дмитрука, С. Захаріна, М. Кісіля, А. Пере-
сади, В. Трегобчука, В. Федоренка, Л. Чернишова та 
ін. У зв’язку з нестабільністю економічної ситуації та 
політичними конфліктами, які мають місце в останні 
декілька років, питання інвестування в аграрний 
сектор держави та подальший розвиток у сучасних 
умовах потребує подальших детальних досліджень.

Формування цілей статті. Дослідити динаміку 
інвестиції у сільське господарство та визначити 
основні країни-інвестори. Порівняти українські 
агропідприємства з іноземними за основними показ-
никами. Визначити, які аспекти найбільше прива-
блюють іноземних інвесторів в Україні, та з якими 
проблемами вони стикаються.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 
день Україна переживає не найкращі часи. Зброй-
ний конфлікт на Сході держави, анексія АР Крим, 
постійні політичні конфлікти влади, неспроможність 
досягти єдиного рішення, недосконале законодав-
ство – це все суттєво впливає на економіку держави. 
Збільшується рівень безробіття, зростає інфляція, 
знецінюється національна валюта, масово закри-
ваються банки, відсутня стабільність, немає впев-
неності у завтрашньому дні. Саме зараз, як ніколи, 
країна потребує кардинальних реформ, в тому числі 
вирішення питання залучення інвестицій у народне 
господарство. 

Україна, в силу свого географічного розташу-
вання, має третину світових запасів чорнозему, 
75%  розорених земель, тому займає першу позицію 
в світі за останнім показником.

На нашу думку, саме сільське господарство сьо-
годні вимагає найбільшого вливання інвестицій. 
Люди масово мігрують з сіл, особливо молодь, відмов-
ляються повертатися в село після навчання, оскільки 
вважають це безперспективним. Та у молоді є всі 
підстави так вважати, оскільки знайти гідну високо-
оплачувану роботу в селі майже неможливо, умови 
проживання незадовільні: розбиті дороги, проблеми 
з водо- та газопостачанням. Села масово «вимира-
ють». Саме ці нагальні проблеми необхідно вирішу-
вати. Гостро стоїть і питання про земельну реформу, 
яке потребує невідкладного опрацювання. Одним з 
перших питань постає налагодження інвестиційного 
клімату для залучення нових інвесторів в цю галузь 
господарства та створення сприятливих умов для 
роботи фермерів та інших суб’єктів господарювання. 

Згідно статистичних даних, станом на 
01.01.2016 р. населення України, що проживає 
в селах, складало 13,2 млн. осіб, що становить 
31,1% всього населення держави [1].

Аграрний сектор України забезпечує приблизно 
третину ВВП держави, зайнятими у цій сфері офі-
ційно вважається третя частина всього населення 
країни. Головна проблема, що не дозволяє розвива-
тися сільському господарству – це недостатність або 
відсутність грошових коштів, а також давно заста-
ріла технічна база. На нашу думку, ефективність 
фінансування може бути досягнута шляхом залу-
чення інвестицій, в тому числі і зовнішніх. Укра-
їна – держава, яка відома на весь світ своїми чорно-
земами, високим вмістом гумусу в землі, має вигідне 
географічне розташування та природно-кліматичні 
умови, відмічається досить дешева робоча сила та 
значний виробничий потенціал, але, незважаючи на 
всі вищеперераховані фактори, залучити іноземних 
інвесторів досить складно. 

Аналіз динаміки залучення інвестицій показує, 
що протягом 1996–2008 рр. в Україні відбувалося 
стабільне зростання об’ємів інвестування. За цей час 
обсяги інвестицій в основний капітал значно зросли. 
Та криза 2008–2009 рр. досить негативно відобрази-
лася на інвестиційній активності, тому в 2009 р. спо-
стерігалося зниження обсягу інвестування.

Протягом 2010–2012 рр. спостерігалося зрос-
тання обсягів інвестування, та вже у 2013 році 
почався зворотній процес, який триває і до цього часу. 

Таблиця 1 
Динаміка прямих іноземних інвестицій у сільське господарство України за 2010–2015 роки, [1]

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Абс. зміни 
показників 

2015 р. 
порівняно  

з 2014 р, +/–

Темп приросту 
показників 

2015 р. 
порівняно  
з 2014 р ,%

Показник,  
млн. доларів США 680,4 730,7 736,3 728,8 776,9 617,0 –159,9 –20,6

ВВП України,  
млрд. грн. 848,0 914,7 1120,6 1349,2 1459,1 1297,1 –162 –11,1

Інвестиції  
в основний капітал 
на 1 особу, грн.

5013 2977 4138 5710 6467 5909 –558 –8,7
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Порівнюючи 2015 рік з 2014, спостерігаємо нега-
тивну динаміку. Так, показник загального інвесту-
вання зменшився на 159,9 млн. дол. США, тобто 
20,6%, показник ВВП скоротився на 162 млрд. грн., 
тобто 11,1%, а інвестиції в основний капітал на одну 
особу знизилися на 558 грн., що відповідно стано-
вить –8,7%. 

На сьогодні в нашій державі чимало перешкод 
щодо залучення іноземних інвестицій, адже є пев-
ний дисбаланс між потенціалом залучення інозем-
них інвесторів та існуючими реальними умовами. 

Україна належить до списку найризикованіших 
країн для інвесторів. Головної причиною цього виді-
ляють нестабільність правового поля. Саме тому 
інвестиційний ринок України програє в порівнянні з 
інвестиційними ринками інших держав.

Вважаємо, для України саме інвестування у агар-
ний сектор має допомогти вирішити низку головних 
завдань, що постали перед економікою держави, до 
яких належать:

– зменшення рівня безробіття, підвищення дохо-
дів та покращення фінансового стану населення;

– стимулювання економічного зростання;
– збільшення екологічної безпеки, зменшення 

забруднення навколишнього середовища.
Для вирішення цих завдань, насамперед, необ-

хідно залучити інвестиції в дрібні та середні вироб-
ництва, аніж продовжувати фінансування великих 
державних підприємств, що являються монопо- 
ліями. 

З метою аналізу проблеми залучення іноземного 
капіталу в аграрний сектор економіки, пропонуємо 
порівняти загальний розвиток і тенденції аграрного 
сектора України та країн із вже сформованою ринко-
вою економікою.

Україна залишається привабливою для іноземних 
інвестицій, проте є недостатньо інтегрованою у світове 
господарство. Тому порушення стабільності на зовніш-
ніх ринках позначається на внутрішніх процесах.

До основних чинників, що гальмують надхо-
дження іноземних інвестицій до нашої держави, 
належать наступні: 

– неефективне законодавство що захисту прав 
іноземних інвесторів;

Таблиця 2
Динаміка інвестицій в основний капітал, [1]

№ Країни-інвестори
Рік Абс. зміна 

показників 
2015 р. порівняно 

з 2014 р, +/–

Темп приросту 
показників 

2015 р. порівняно 
з 2014 р., %

2011 2012 2013 2014 2015

1 Кіпр 175,50 237,80 343,80 312,70 361,50 + 48,8 +15,6
2 Австрія 27,5 14,20 7,70 11,00 14,40 +3,4 +30,9
3 Франція 15,30 21,90 22,10 22,40 23,10 +0,7 +3,1
4 Німеччина 57,70 58,60 62,50 63,40 64,90 +1,5 +0,9
5 Нідерланди 24,40 33,30 18,80 21,40 17,00 –4,4 –20,6
6 Велика Британія 134,50 126,80 42,20 37,60 35,40 –2,2 –5,9
7 Швейцарія 2,60 16,80 1,30 1,30 0,70 –0,6 –46,1
8 США 44,60 24,10 22,90 25,90 22,10 –3,8 –14,7
9 Італія 3,40 3,80 3,70 3,40 3,50 +0,1 +2,9
10 Російська Федерація 17,40 8,80 6,30 10,10 11,00 +0,9 +8,9
11 Польща 29,50 29,10 33,10 32,80 32,10 –0,7 +17,6
12 Віргінські о-ви 12,20 12,00 15,00 27,30 31,70 +4,4 +16,1
13 Угорщина 2,80 3,10 3,80 3,80 3,90 +0,1 +2,6
14 Інші країни 121,80 129,20 142,10 144,70 155,60 +10,9 +7,5

Таблиця 3
Порівняння українських агропідприємств з іноземними за основними показниками, [1]

Показник Українські агропідприємства Розвинені аграрні компанії світу

Лідери Корпорації, великі підприємства, котрі 
працюють у масштабі цілої країни

Сімейні господарства з мінімальною 
кількістю працівників та регіональним 
ринком збуту.

Географічна концентрація Відсутність Наявність

Спеціалізація
Диверсифікація – одне підприємство 
може бути одночасно виробником яєць, 
цукрових буряків тощо. 

Спеціалізація – зазвичай фермер 
концентрується на виробництві однієї 
продукції.

Фінансові масштаби
Відразу великі фінансові масштаби – 
компанія планує вже через рік бути 
лідером на ринку. 

Поступове зростання прибутків і посту-
повий вихід на нові ринки збуту.

Залучення інвестицій Зовнішні інвестиції – вкладають кошти 
підприємці з інших галузей

Внутрішні інвестиції – головними 
інвесторами є аграрії, спадковість 
бізнесу.
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– недосконалість податкової політики та часта її 
зміна;

– закритість інформації щодо фінансової діяль-
ності підприємств;

– корумпованість.
На сьогоднішній день економіку України часто 

порівнюють з економікою інших держав, намагаю-
чись перейняти певний досвід, який можна було б 
застосувати до нашої держави. Пропонуємо порів-
няльну таблицю, де відображаються напрями роз-
витку інвестиційного середовища країн світу, який 
можна застосувати в Україні. 

В рамках інтеграційних процесів та реаліза-
ції Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 
схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, урядом країни передбачається 
ряд заходів щодо залучення іноземних інвестицій. 
Зокрема здійснення: 

– гармонізації національного законодавства із 
європейським та світовим законодавством;

– подальшого реформування податкової системи 
для спрощення окремих процедур сплати податків та 
запровадження пільгового оподаткування при здій-
сненні інвестиційної діяльності;

– усунення проявів бюрократизму та корупції в 
інвестиційній сфері;

– укладання міждержавних угод про заохочення 
та захист інвестицій з метою уникнення подвійного 
оподаткування; 

– поліпшення інвестиційного клімату в країні;
– стимулювання іноземних інвестицій у наукову, 

науково технічну та інноваційну діяльність [2].
Враховуючи факт, що сільське господарство є 

основою продовольчої безпеки країни, вважаємо, що 
необхідно реалізувати відповідні заходи на кожному 
рівні управління інвестиційною діяльністю, а саме:

1) на державному рівні необхідно:
• вдосконалити законодавчо-нормативну базу 

інвестиційної діяльності; 
• впровадити ряд новацій, спрямованих на під-

Таблиця 4
Зарубіжний досвід залучення інвестицій

Країна Напрям розвитку 
інвестиційного середовища Характеристика напряму

Польща Фінансова та інституційна 
підтримка 

Комплексний підхід до поліпшення інвестиційного середовища; 
міжнародна співпраця; використання міжнародних джерел фінан-
сування; розвинена інституційна мережа залучення інвестицій; 
використання широкого спектра інструментів

Туреччина
Диверсифікований підхід 
до використання стимулів 
у різних регіонах

Розвинена система стимулювання капіталовкладень; викорис-
тання диференційованого підходу до розвитку територій; велика 
увага інноваційному розвитку

Чехія Розвиток кластерів
Діяльність агентства із залучення інвестицій; використання клас-
терного підходу; співпраця бізнесу та наукових установ; повна 
інформаційна підтримка інвесторів; формування заходів стиму-
лювання інвестицій; підтримка наявних інвесторів

Канада
Комплексна підтримка завдяки 
співпраці бізнесу та органів 
влади

Системний підхід до залучення інвестицій; розвинений інсти-
туційний сектор підтримки; різноманіття програм залучення 
інвестицій

Рис. 1. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України
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тримку підприємств, які самофінансують інвести-
ційні процеси; 

• розробити та впровадити дієві заходи з метою 
зниження ризиків, які характерні для інвестиційної 
діяльності України.

2) на регіональному рівні потрібно: 
• покращити інфраструктуру сільських територій; 
• удосконалити інструменти координації сіль-

ськогосподарських підприємств з потенційними 
інвесторами; 

• створити умови для формування сприятливого 
інвестиційного клімату; 

• здійснити заходи щодо усунення чинників на 
регіональному рівні, що знижують інвестиційну 
активність; 

• створити регіональний центр консультування 
інвесторів, зацікавлених осіб в інвестиційному про-
цесі; 

• сприяти співпраці бізнесу з науковими устано-
вами.

Втілення вище перелічених заходів у життя допо-
може залучити інвесторів, в тому числі і іноземних, 
на довготривалий термін.

Висновки. Дослідження показує, що аграрний 
сектор економіки України потребує інвестицій. Слід 
зазначити, що на сьогоднішній день політична ситу-

ація в країні є несприятливою, що спричиняє пев-
ний ризик для інвесторів під час вкладання коштів у 
цю сферу. Тому тенденція до скорочення іноземних 
інвестицій в аграрний сектор є небезпідставною, про 
це свідчить аналіз динаміки показників загального 
інвестування у сферу сільського господарства, який 
показує, що темп приросту за останні 3 роки помітно 
знизився. 

Та положення України у світовому господарстві 
не є безнадійним. Країна залишається привабливим 
стратегічним партнером і продовжує викликати заці-
кавленість з боку іноземних інвесторів. У свою чергу, 
урядом держави з метою сприяння розвитку аграр-
ного сектору, та залучення іноземних інвесторів, 
була розроблена Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна 2020», спрямована на зміцнення позиції Укра-
їни в світовому господарстві та створення умов для 
формування сприятливого інвестиційного клімату.

На нашу думку, саме уряд держави має заохо-
чувати іноземних інвесторів за допомогою певних 
податкових пільг, захисту їх прав власності, подо-
лання корупції. А підприємства, у свою чергу, мають 
надавати точну і відкриту інформацію для інвесто-
рів, адже тільки тоді, коли буде надійність та захище-
ність з боку держави, відбудеться, збільшення іно-
земних інвестицій в Україну.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
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В статье изложены проблемы и перспективы привлечения инвесторов из других стран в аграрный сектор 
экономики. Проанализирована динамика инвестиций в аграрную отрасль Украины и в основной капитал. Про-
веден сравнительный анализ показателей общего развития и тенденций аграрного сектора Украины и стран с 
уже сложившейся рыночной экономикой. Исследован иностранный опыт привлечения инвестиций. Раскрыты 
взаимосвязи между государственным регулированием и объемами привлеченных инвестиций. Также рассмо-
трены преимущества и недостатки привлечения иностранного инвестирования в Украину. На основании про-
веденного анализа, выделены основные факторы, которые препятствуют привлечению иностранных инвести-
ций и предложен ряд перспективных мероприятий, направленных на улучшение управления инвестиционной 
деятельностью в стране.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, аграрный сектор экономики, политический конфликт, занятость, 
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У статті проаналізовано сучасний стан функціонування ринку державних облігацій в Україні, визна-
чено сутність ринку державних цінних паперів, особливості функціонування внутрішнього ринку 
державних облігацій та перспективи подальшого розвитку. Встановлено позитивну динаміку випуску 
облігацій внутрішньої державної позики та їх середньозваженої дохідності за аналізований період. 
Проаналізовано обсяг фінансових ресурсів, залучених до державного бюджету. Виявлено проблеми 
функціонування ринку державних облігацій в сучасних умовах та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: державні цінні папери, державні облігації, облігації внутрішніх державних позик, 
ринок державних цінних паперів, ринок державних облігацій, первинний ринок, вторинний ринок.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
ринок державних цінних паперів відіграє важливу 
роль у формуванні бюджетної політики держави, 
проведенні грошово-кредитної політики централь-
ними банками з метою регулювання грошової маси 
та підтримки ліквідності банківської системи. 

Державні цінні папери виступають основним 
інструментом державних запозичень, які дають 
можливість залучати значні фінансові ресурси. За 
ринкової системи господарювання державні цінні 
папери можуть стати дієвим інструментом, що здат-
ний позитивно впливати на інвестиційні процеси в 

країні. Тому існує необхідність у детальному дослі-
дженні економічної природи та призначення держав-
них цінних паперів, зокрема державних облігацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями розвитку ринку державних цінних папе-
рів присвячено праці таких вчених-економістів, як 
І. Браткова [3], Ж. Гарбар [4], В. Запоточний [5], 
О.  Лондар [6], О. Петренко [7], О. Рибак [8] та бага-
тьох інших. Незважаючи на досягнення вітчизняних 
вчених, особливості функціонування внутрішнього 
ринку державних цінних паперів в сучасних умовах 
потребують подальшого вивчення.
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Мета дослідження. Метою статті є визначення 
сутності та особливостей функціонування ринку 
державних цінних паперів, аналіз сучасного стану 
та динаміки ринку державних облігацій, виявлення 
проблем функціонування внутрішнього ринку дер-
жавних цінних паперів та можливих перспектив роз-
витку ринку державних цінних паперів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок цінних паперів є багатофункціональною сис-
темою, яка сприяє акумуляції капіталу для інвес-
тицій у виробничу і соціальну сфери, структурній 
перебудові економіки, позитивній динаміці соціаль-
ної структури суспільства, покращенню добробуту 
громадян за рахунок володіння і вільного розпоря-
дження цінними паперами.

Ринок державних цінних паперів – особлива 
форма торгівлі фінансовими ресурсами, яка опосе-
редковується випуском та обігом державних цінних 
паперів.

Ринок державних цінних паперів – це особлива 
сфера ринкових відносин, де завдяки продажу дер-
жавних цінних паперів здійснюється мобілізація 
фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних 
потреб інвесторів.

Однією з основних причин випуску державних 
цінних паперів в Україні є необхідність фінансу-
вання поточного дефіциту державного бюджету. 
Окрім цього, до причин випуску державних цінних 
паперів відносять наступні:

– регулювання грошової маси в обігу – випуск дер-
жавних цінних паперів є інструментом для зменшення 
маси грошей в обігу, викуп державою своїх борго-
вих зобов’язань означає збільшення грошової маси;

– переоформлення раніше випущених цінних 
паперів – можлива ситуація, коли держава бажає 
відкласти платежі по своїх цінних паперах, строк 
викупу яких уже настав; тоді вона обмінює ці папери 
на нові чи випускає інші цінні папери, кошти від 
реалізації яких спрямовуються на погашення раніше 
випущених;

– касове виконання державного бюджету – перед-
бачає використання короткострокових цінних папе-
рів для того, щоб в межах одного бюджетного року 
ліквідувати короткостроковий розрив між доходами 
та видатками;

– згладжування нерівномірного надходження 
податкових платежів – у деяких випадках розрив між 
доходами та видатками бюджету зумовлений незба-
лансованістю надходжень податкових платежів; 
випуск державних цінних паперів може усунути цю 
причину;

– забезпечення комерційних банків ліквідними 
активами – розміщуючи свої активи у державних цін-
них паперах, комерційні банки отримують не лише 
високоліквідний, а й безризиковий товар [7, с. 17].

Державні цінні папери можуть випускатися для 
фінансування програм, здійснюваних органами 
влади на місцях, а також для залучення коштів у 
позабюджетні фонди. Держава має право випускати 
не тільки свої власні цінні папери, а й давати гаран-
тії за зобов’язаннями, що емітуються державними 

підприємствами, діяльність яких потребує урядової 
підтримки. Такі непрямі зобов’язання набувають 
статусу державних цінних паперів. 

Фінансування державного боргу за допомогою 
випуску державних цінних паперів пов’язане з мен-
шими витратами, ніж залучення коштів за допо-
могою банківських кредитів. Тому державні цінні 
папери у країнах з ринковою економікою, як пра-
вило, є одним з основних джерел фінансування вну-
трішнього боргу. 

Ринки цінних паперів підрозділяються на пер-
винний і вторинний, біржовий і позабіржовий. 

Первинний ринок цінних паперів – це ринок, 
який обслуговує випуск (емісію) та первинне розмі-
щення цінних паперів. Вторинний ринок є ринком, 
де проводиться купівля-продаж раніше випущених 
цінних паперів, характеризується операціями пере-
продажу цінних паперів. 

З організаційних форм розрізняють біржовий 
ринок (фондова або валютна біржа) і позабіржового 
ринок. Позабіржовий ринок – сфера обігу цінних 
паперів, не допущених до котируванні на фондо-
вих біржах. На позабіржовому ринку розміщуються 
також нові випуски цінних паперів. Позабіржовий 
ринок організується дилерами, які можуть бути або 
не бути членами фондової біржі [4, с. 138]. 

Найпоширенішим видом державних цінних папе-
рів є облігації державних позик. В Україні існують 
такі види державних цінних паперів:

– облігації внутрішніх державних позик України 
(ОВДП);

– облігації зовнішніх державних позик України 
(ОЗДП);

– цільові облігації внутрішніх державних позик 
України;

– казначейські зобов’язання України. 
Державні облігації України можуть бути: 
1) довгострокові терміном понад п’ять років; 
2) середньострокові – від одного до п’яти років; 
3) короткострокові – до одного року [5, с. 200].
Цільові облігації внутрішніх державних позик 

та казначейські зобов’язання в Україні не набули 
широкого розповсюдження та займають незначну 
частку у структурі державних цінних паперів, а обіг 
облігацій зовнішніх державних позик України, як 
правило, здійснюється за межами країни, при цьому 
найпоширенішим видом державних цінних паперів 
є облігації внутрішніх державних позик, що в осно-
вному мають на меті покриття касових розривів та 
фінансування дефіциту державного бюджету.

Облігації внутрішніх державних позик України – 
державні цінні папери, що розміщуються виключно 
на внутрішньому фондовому ринку і підтверджу-
ють зобов’язання України щодо відшкодування 
пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості 
з виплатою доходу відповідно до умов розміщення 
облігацій. 

Емісія державних облігацій України є частиною 
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню 
Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. Емісія державних облігацій Укра-
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їни регулюється законом України про Державний 
бюджет України на відповідний рік, яким встанов-
люються граничні розміри державного зовнішнього 
та внутрішнього боргу. 

Згідно Бюджетного кодексу України, право на 
здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запо-
зичень у межах і на умовах, передбачених законом 
про Державний бюджет України, належить державі 
в особі Міністра фінансів України за дорученням 
Кабінету Міністрів України [1].

Міністерство фінансів України за дорученням 
Кабінету Міністрів України та з погодженням з Наці-
ональним банком України визначає обсяги емісії, а 
також визначає цінові умови придбання державних 
боргових зобов’язань. Порядок проведення опера-
цій, пов’язаних з розміщенням цих облігацій, вста-
новлюється Національним банком України, але за 
погодженням з Міністерством фінансів України.

Національний банк України на ринку державних 
цінних паперів виконує функції агента Міністерства 
фінансів України з обслуговування випуску обліга-
цій на первинному ринку, депозитарію державних 
облігацій, контролюючого органу та дилера на вто-
ринному ринку.

Державна казначейська служба України виконує 
технічні функції, пов’язані із обліком коштів, що 
надходять від первинного розміщення державних 
цінних паперів та списанням коштів на виконання 
зобов’язань перед інвесторами.

Комерційні банки на ринку державних облігацій 
виступають як первинні дилери, виконують функції 

агентів НБУ з розміщення та обслуговування обігу 
облігацій.

Організаційним центром вторинного ринку 
виступають організатори торгівлі фондової біржі. 
Біржова торгівля державними облігаціями здійсню-
ється на фондовій біржі «ПФТС», фондовій біржі 
«Перспектива» та на Українській фондовій біржі.

Зупинимося детальніше на аналізі ринку облі-
гацій внутрішніх державних позик. Динаміка роз-
міщення ОВДП на первинному ринку в Україні за 
період 2011 – 2015 роки представлена в табл. 1.

За даними табл. 1 можна сказати, що протягом 
2011– 2015 років спостерігалася зростаюча динаміка 
розміщення ОВДП на первинному ринку державних 
цінних паперів в Україні. Тільки у 2012 році обсяг 
розміщення ОВДП зменшився до 43 млрд. грн., тобто 
на 7,31 млрд. грн. менше, ніж у 2011 році. У 2013 році 
було розміщено ОВДП на суму 65,22 млрд. грн., а у 
2014 році даний показник сягнув 218,05 млрд. грн., 
що пов’язано із збільшенням випуску ОВДП для фор-
мування статутного капіталу банків (16,6 млрд. грн.), 
а також для переоформлення заборгованості КМУ 
перед НБУ щодо здійснення платежів із погашення 
траншу уряду (20,72 млрд. грн.) та випуском ОВДП, 
випущені для відшкодування сум податку на додану 
вартість (6,88 млрд. грн.).

Що ж до напрямків використання коштів від роз-
міщення ОВДП на первинному ринку очевидно, що 
найбільшу питому вагу займають кошти, залучені 
до державного бюджету. Так, у 2011 році частка цих 
коштів становила 57,5%. У 2012 році частка коштів, 

Таблиця 1
Динаміка розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні за період 2011–2015 роки [2]

Рік
Розміщення 

ОВДП на 
первинному 

ринку

У тому числі:

Кошти, залучені 
до державного 

бюджету

Випуск ОВДП 
для збільшення 

формування 
статутного 

капіталу банків

Переоформлення 
заборгованості 

КМУ перед НБУ 
щодо здійснення 

платежів із 
погашення траншу 

Уряду

ОВДП, які 
випущені для 

відшкодування сум 
податку на додану 

вартість

млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
2011 50, 26 28,91 57,5 8,85 17,6 0 0 0 0
2012 42,95 35,95 83,7 0 0,0 0 0 0 0
2013 65,22 50,52 77,5 1,4 2,1 0 0 0 0
2014 218,05 67,12 30,8 16,6 7,6 20,72 9,5 6,88 3,2
2015 85,02 9,98 11,7 3,84 4,5 0 0 0 0

Таблиця 2
Динаміка обсягів коштів, залучених до Державного бюджету України за 2011–2015 роки

Рік
Кошти, 

залучені до 
державного 

бюджету

У тому числі:
до 1 року до 2 років до 3 років до 5 років понад 5 років

млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % млрд. 
грн. %

2011 28,91 9,73 33,7 4,79 16,6 9,88 34,2 2,8 9,7 1,7 5,9
2012 35,95 8,79 24,5 4,54 12,6 4,67 13,0 9,33 26,0 8,63 24
2013 50,52 8,19 16,2 0 0,0 1,09 2,2 28,07 55,6 13,16 26
2014 67,12 7,18 10,7 21,73 32,4 9,58 14,3 20,52 30,6 8,11 12
2015 9,98 9,94 99,6 0,04 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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залучених до державного бюджету мала найбільше 
значення порівняно з іншими періодами – 83,7%, 
оскільки не було випущено ОВДП для збільшення 
статутного капіталу банків.

У 2013 і 2014 роках даний показник зменшився, 
так як у 2014 році 9,5% коштів від розміщення ОВДП 
було направлено на переоформлення заборгованості 
КМУ перед НБУ щодо здійснення платежів із пога-
шення траншу уряду та 7,6% – на збільшення фор-
мування статутного капіталу банків.

Проаналізуємо динаміку коштів, залучених до 
Державного бюджету України за строками та їх 
структуру за 2011 – 2015 роки (табл. 2).

Отже, в структурі коштів, залучених до Держав-
ного бюджету України, впродовж 2011 – 2015 роки 
переважають середньострокові ОВДП (за винятком 
2015 року), частка яких у 2011 році становила 60,5% 
(серед яких 34% припадають на ОВДП строком до 
3 років), у 2012 році – 51,6% (серед них найбільша 
частка ОВДП зі строком до 5 років), у 2013 році – 
67,7%, за рахунок випуску ОВДП зі строком до 5 
років на суму 28 млрд. грн. (55,6%). У 2014 році 
питома вага середньострокових ОВДП становила 
77%, що є найбільшим показником за аналізований 
період. Проте, у 2015 році уряд в основному здійснив 
випуск лише короткострокових облігацій (99,6%) на 
суму 9,94 млрд. грн.

Якщо порівняти короткострокові облігації з дов-
гостроковими, то слід зазначити, що більше відсо-
тків припадає на довгострокові ОВДП, за винятком 
2011 року та 2015 року (довгострокові облігації вза-
галі не випускалися).

Загалом, за аналізований період спостерігається 
позитивна динаміка зростання середньозваженої 
дохідності випущених ОВДП (рис. 1).

У 2011 році середньозважена ставка ОВДП ста-
новила 9,17%, у 2012 році вона зросла до 13,56%, що 
є негативною тенденцією. У наступних роках також 
спостерігається збільшення даного показника, так 
як зростала і потреба держави у залучених коштах. 
У 2013 році дохідність становила – 13,78%, у 2014 – 
16,65%, у 2015 році дещо зменшилась.

Висновки. Отже, функціонування внутрішнього 
ринку державних цінних паперів України протягом 
2011 – 2015 років характеризується активізацією 
діяльності держави за рахунок збільшення випуску 
ОВДП. З 2011 по 2015 року обсяг випущених ОВДП 
зріс до 85 млрд. грн. Найбільшу частку серед випу-
щених ОВДП за останні роки складають середньо-
строкові облігації. 

Така тенденція свідчить про часткову переорієн-
тацію запозичень на внутрішній ринок та збільшення 
потреби держави у додаткових фінансових ресурсах. 
Проте, це вимагає розробки урядом ефективної полі-
тики у сфері використання залучених від випуску 
ОВДП коштів та дієвого контролю за їх ефективним 
використанням.

В сучасних умовах необхідним є усунення таких 
проблем функціонування вітчизняного внутріш-
нього ринку облігацій, що певним чином стримують 
його розвиток: нестабільність, недостатньо широкий 
спектр фінансових інструментів, які б зацікавили 
потенційних інвесторів, переважне використання 
залучених коштів від емісії ОВДП для покриття 
бюджетного дефіциту та переоформлення заборго-
ваності за раніше випущеними облігаціями.

Таким чином, серед перспективних напрямків 
розвитку внутрішнього ринку державних облігацій 
та вирішення зазначених проблем слід виділити: 
створення широкого спектру фінансових інструмен-
тів, для різних цілей та реалізації проектів, а не лише 
для покриття поточного дефіциту, випуск облігацій 
індексованих на темпи економічного зростання, що 
допоможе розв’язати проблему платоспроможності 
держави у кризові періоди, випуск облігацій в якості 
інструмента акумуляції заощаджень населення та їх 
збереження. Це дасть змогу не лише залучати додат-
кові фінансові ресурси державою, а й зберігати та 
примножувати кошти населення.

Отримані результати дозволять прогнозувати 
динаміку ринку державних облігацій в Україні, що і 
знайде своє відображення у подальших дослідженнях.
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Рис. 1. Динаміка середньозваженої дохідності 
ОВДП за 2011 – 2015 роки
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В статье проанализировано современное состояние функционирования рынка государственных облигаций в 
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ЗАХОДИ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ  
В КРАЇНАХ ЄС

Гербст О.Л.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-екномічного університету

В статті розглядаються системи оцінювання процентного ризику і можливість їх практичного вико-
ристання банківськими установами. Проаналізовано особливості застосування основних заходів з 
мінімізації процентного ризику регулюючими органами ЄС в період фінансової кризи. Обґрунто-
вано необхідність ефективної координації заходів та інструментів з мінімізації процентного ризику 
в країнах ЄС. 
Ключові слова: процентна ставка, процентний ризик, секьюритизація, фінансова стабільність, 
стрес-тест, монетарна політика, нестандартні заходи.

Постановка проблеми. З 1 січня 1999 року 
Європейський Центральний банк взяв на себе відпо-
відальність за монетарну політику в європросторі – 
другому за величиною економічному просторі в світі 
після США. Це стало віхою в довгому і складному 
процесі інтеграції європейських країн. Сімнадцять 
років потому ЄЦБ отримує високий рівень довіри 
в усьому світі завдяки своїй гнучкій і ефективній 
крошово-кредитній політиці, спрямованій пере-
дусім на підтримання цінової стабільності в євро-
просторі. Монетарна політика Європейського Цен-
трального банку зазнала ряду різноманітних шоків. 
Сприяючи виходу з міжнародної фінансової кризи 
завдяки своїм стандартним і нестандартним заходам, 
зусилля ЄЦБ зосереджувалися на інфляційному тар-
гетуванні, забезпеченні цінової стабільності та міні-
мізації процентного ризику. Системний аналіз захо-
дів щодо зниження процентного ризику необхідно 
здійснювати з урахуванням зарубіжного досвіду з 
подальшою оцінкою доцільності його застосування 
в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Країни Європи і США в 2008 році пережили най-
гіршу фінансову кризу з часів «великої депресії» 
(банківський сектор, зокрема) з подальшим значним 
економічним спадом. Відомі західні економісти і 
науковці Ачарія і Річардсон (2010 р.), Аллен і Кар-
летті (2009 р.), Раджан (2010 р.) і Тейлор (2008 р.) 
зазначають, що основними факторами, що призвели 
до кризи було надлишкове пом’ягшення стандартів 
кредитування, яке полягало у низькому рівні корот-
кострокових (встановлених на рівні монетарної полі-
тики) і довгострокових (по державним облігаціям) 
процентних ставок, підвищеній активності фінан-
сового ринку і широкому використанні фінансових 
іновацій з одночасною секьюритизацією і низькими 
стандартами регулювання зі сторони наглядових 
органів. Науковці Європейського центрального 
банку також доклали чимало зусиль щодо дослі-
дження причин і наслідків впливу процентних ста-
вок на кризові явища в банківському секторі, а саме 
Бенуа Кьор (Адміністративна Рада ЄЦБ), Анжела 

Маддальйоні і Жозе-Луі Пейдро (ЄЦБ) [4; 7]. Базель-
ським Комітетом з банківського нагляду, починаючи 
з 1999 р. розроблено рекомендацій щодо оцінки та 
мінімізації процентного ризику банку.

Мета дослідження. Метою статті є розробка сис-
теми заходів щодо мінімізації процентного ризику 
в країнах ЄС, під час фінансової кризи для забез-
печення стабільності функціонування банківського 
сектора. 

Результати дослідження. Процентним ризиком 
є ризик виникнення фінансових втрат (збитків) вна-
слідок несприятливої зміни процентних ставок по 
активам, пасивам і позабалансовим інструментам 
або ризик скорочення суми чистого процентного 
доходу чи збільшення процентних витрат внаслідок 
зміни процентних ставок на ринку. За загальноприй-
нятими стандартами, процентний ризик відноситься 
до групи ринкових ризиків і відображає рівень 
схильності банку до несприятливих змін ринкової 
коньюнктури, а саме – ринкових процентних ставок. 
В порівнянні з іншими видами ринкового ризику – 
валютним і фондовим – він є значно складнішим для 
виявлення і кількісної оцінки. Це пов'язано не тільки 
з проблемою оцінки і прогнозування волатильності 
і тренда ринкових процентних ставок, але й визна-
чення позиції під ризиком [1]. 

Існує два види процентного ризику банку: пози-
ційний і структурний. Позиційний ризик – це ризик 
по якій-небудь певній позиції по проценту в певний 
конкретний момент. Наприклад, банк видав кредит 
на умовах плаваючої процентної ставки. Для міні-
мізації процентного ризику необхідно змінити про-
центи по депозитам і вирівняти проценти по активам 
і пасивам балансу банка. Структурний ризик – це 
ризик в цілому по балансу банка, викликаний змі-
нами на грошовому ринку в зв'язку з коливаннями 
процентних ставок. Відповідно, процентний ризик 
впливає як на прибуток, отриманий від процентів, 
так і на баланс банку в цілому. Причинами процент-
ного ризику можуть бути: невірний вибір виду про-
центної ставки (фіксована, плаваюча тощо); недо-
врахування в кредитному договорі можливих змін 
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процентних ставок, зміни в процентній політиці цен-
трального банку; встановлення єдиного проценту 
на весь термін користування кредитом; відсутність 
в банку розробленої стратегії процентної політики; 
невірне визначення рівня процентної ставки [1]. 

Оцінка процентного ризику, як правило, здійсню-
ється за допомогою наступних методів: 

– аналізу розриву між активами і пасивами, що 
перебувають під впливом зміни процентних ставок – 
геп-аналізу; 

– дюрації; 
– імітаційного моделювання. 
В сучасній практиці найбільш розповсюдженим 

і актуальним методом оцінки процентного ризику є 
геп-аналіз. Такий метод полягає у вимірі неспівпа-
дання між обсягами активів і зобов’язань, вартість 
яких змінюватиметься протягом певного часового 
інтервалу. Активи і пасиви поділяють на групи у від-
повідності з швидкістю зміни процентних виплат 
при відповідній зміні ринкового рівня процентних 
ставок. Суть методу геп-аналізу полягає у встанов-
ленні співвідношення між вказаними категоріями 
активів і пасивів і є одним з найбільш простих мето-
дів оцінки процентного ризику. В період росту рин-
кових процентних ставок для банку сприятливим 
буде додатнє геп-співвідношення, коли обсяг акти-
вів чутливих до змін процентних ставок перевищує 
відповідну величину пасивів, у зв’язку з чим збіль-
шується розмір процентної маржі. І, навпаки, при 
прогнозуванні падіння ринкових процентних ставок 
доцільним є дотримання зворотньої тактики. Чут-
ливість процентного доходу, або процентної маржі 
як результат незбалансованості активів і пасивів за 
терміном погашення виражається наступною форму-
лою: 

ΔМ = GAP x Δі                         (1), 
де Δі – очікувана зміна процентних ставок, GAP – 

неспівпадання між обсягами активів і пасивів – геп-
співвідношення. 

Основним недоліком геп-аналізу є статичність оці-
нювання банківського балансу в частині схильності 
до процентного ризику на певну дату; крім того, при 
розрахунку гепу для процентно-чутливих інструмен-
тів, необхідно не враховувати геп ліквідності [12].

Оцінка ризику зміни процентних ставок є важи-
вою темою не тільки для банків, але й регуляторів. 
Центральні банки оцінюють банки за системою 
CAMELS: C – достатність капіталу (capital adequacy), 
A – активи (assets), M – здатність управління 
(management capability), E – доходність (earnings), 
L – ліквідність (liquidity), S – чутливість до ринко-
вого ризику (sensitivity to market risk), в якій вагому 
роль відіграє процентний ризик. Система оцінки 
ризику зміни процентних ставок була розроблена 
завдяки взаємодії банківських і фінансових установ 
з регуляторами та запроваджена з 1990 року. Ризик 
зміни процентної ставки є, безумовно, найбільшою 
вагомою складовою S-аналізу в системі CAMELS 
для більшості банків. До основних видів процент-
ного ризику відносяться: 

– ризик переоцінки або неспівпадання строків 
погашення фінансових угод, тобто відмінності або 
несбалансованість в датах погашення і в термінах 
купонних виплат по активам, пасивам і позабалан-
совим рахункам або різної строковості перегляду їх 
процентних ставок;

– ризик зміни кривої прибутковості – зміна 
нахилу кривої прибутковості, яка виникає внаслі-
док неспівпадання у часі зміни процентних ставок 
по активам і пасивам, що може призвести до ризику 
зміни конфігурації і форми кривої графіка доход-
ності;

– базовий ризик – недосконалі кореляції в кори-
гуванні процентних ставок, отриманих і сплачених 
за різними інструментами з аналогічними характе-
ристиками;

– опціонний ризик – виникає в опціонних пози-
ціях похідних фінансових інструментів активів, 
зобов’язань і позабалансових рахунків банку, в яких 
він і його клієнт може змінювати розмір і часові 
параметри грошових потоків по фінансовим про-
дуктам. Такий тип ризику може бути додатково оха-
рактеризований як автоматичний або поведінковий 
ризик опціона [5]. 

Комерційні банки при здійсненні оцінки рівня 
процентного ризику, повинні враховувати всі вищев-
казані джерела його виникнення, оскільки кожен з 
підвидів процентного ризику може потенційно змі-
нювати співвідношення ціна/вартість або прибуток/
витрати банківських активів і пасивів, чутливих 
до потенційної зміни процентних ставок, з подаль-
шим негативним впливом на фінансовий стан банку 
[5, с. 3]. 

В період фінансової кризи 2007-2008 років сис-
тема рейтингового оцінювання CAMELS виявилася 
неефективною, оскільки була не в змозі забезпечити 
раннє виявлення і запобігання руйнівній дії кризи. 

В додаток до системи оцінювання CAMELS, для 
вимірювання процентного ризику в банках викорис-
товуються стрес-тестування. Європейським цен-
тральним банком (ЄЦБ) спільно з Європейською 
Банківською Асоціацією було проведено стрес-
тестування європейських банків в 2010, 2011, 2014 
і 2016 роках. 

При розробці шокових і стрес-сценаріїв визна-
чення процентного ризику Базельським комітетом 
для банків рекомендується враховувати наступне: 

– сценарії мають бути досить широкими для 
можливості паралельної ідентифікації ризику 
неспівпадання, базового та опціонного ризиків. В 
багатьох випадках, статичні процентні шоки можуть 
виявитися недостатніми для адекватної оцінки 
впливу процентного ризику, відтак банки повинні 
гарантувати високий рівень вимог до сценаріїв з 
огляду поточного ринкового рівня процентних ста-
вок;

– необхідно приділяти особливу увагу фінансо-
вим інструментам і ринкам з підвищениим рівнем 
концентрації банківських послуг;

– банки повинні враховувати і оцінювати мож-
ливу взаємодію процентного ризику з іншими 
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видами ризиків, а саме кредитним і ризиком ліквід-
ності;

– банки мають оцінювати і враховувати 
вплив несприятливих змін спредів нових активів і 
зобов’язань;

– банки з значним рівнем опціонного ризику 
повинні передбачати різні сценарії варіантів 
настання опціонного випадку, особливо враховуючи 
коливання ринкової вартості опціонів відповідно до 
волатильності процентних ставок; 

– в розробці власних шокових і стресових сце-
наріїв банки повинні вказувати і враховувати часову 
структуру процентних ставок, оцінювати можливу 
зміну процентних ставок по вже укладеним фінансо-
вим угодам [5, с. 9]. 

Базельський Комітет з банківського нагляду 
рекомендує банківським установам ЄС для регулю-
вання рівня процентного ризику: проводити нагляд 
зі сторони вищого банківського менеджменту і ради 
директорів; здійснювати політику впровадження 
процедур адекватного управління ризиками; вимі-
рювати рівень ризику, забезпечувати моніторинг і 
контроль; комплексно використовувати системи вну-
трішнього контролю і незалежного аудиту [6, с. 8]. 

Історично, більшості фінансових криз передував 
період низького рівня короткострокових процентних 
ставок. В часи кризи 2008 року вплив низьких ста-
вок монетарної політики підвищується з огляду на 
збіг трьох наступних обставин: значної залежності 
банків від короткострокових зобов’язань, низького 
рівня контролю за банківським капіталом і широкого 
використання фінансових іновацій в банківському 
секторі. Високий рівень секьюритизації в поєднанні 
зі слабкими стандартами банківського нагляду здій-
снюють значний вплив на зростання рівня ризи-
ків в процесі банківського кредитування. Низький 
рівень процентних ставок може спонукати банки 
до пом’якшення своїх стандартів кредитування з 
подальшим підвищенням рівня ліквідності. До того 
ж, низькі процентні ставки роблять безризикові бан-
ківські активи менш привабливими. Як наслідок, 
вплив низьких процентних ставок на пом’якшення 
стандартів кредитування може бути сильнішим за 
секьюритизацією. Адже, жорсткі стандарти банків-
ського нагляду мають на меті її зменшення впливу 
низьких процентних ставок на стандарти кредиту-
вання [1, с. 7]. 

В сучасних умовах, науковців і дослідників ціка-
вить запитання: яким чином впливає на стандарти 
кредитування і процентний ризик банківських уста-
нов ефект низьких процентних ставок монетарної 
політики в тривалому періоді часу? По-перше, низькі 
процентні ставки підвищують привабливість активів 
з високим рівнем ризику. До-друге, з низьким рівнем 
процентних ставок монетарної політики науковці 
пов’язують виникнення ілюзорного бажання інвес-
торів приймати вищий рівень ризику для підвищення 
прибутковості. По-третє, оскільки банки переду-
сім запозичують кошти на короткий термін з одно-
часним їх вкладенням в кредити з більш тривалим 
терміном, низькі процентні ставки за короткостро-

ковими кредитами сприяють пом’якшенню стан-
дартів кредитування. По-четверте, низькі процентні 
ставки знижують несприятливі проблеми вибору на 
кредитних ринках. По-п’яте, коли центральні банки 
зосереджені передусім на ціновій стабільності і зни-
женні рівня інфляції, процентні ставки монетарної 
політики, як правило, є дуже низькими, сприяючи 
одночасному підвищенню цін фінансових активів. 
Щодо фінансової кризи 2008 року, науковці Ачарья і 
Річардсон (2010) стверджують, що основними фун-
даментальними причинами кризи були кредитний 
бум на ринку житла, що, також, згідно позиції нау-
ковця Тейлора (2007), було спричинено значно низь-
ким рівнем монетарних процентних ставок [1, с. 7]. 

Для подолання фінансової кризи 2008 року і 
мінімізації процентного ризику в країнах ЄС регу-
ляторами фінансового ринку і Європейським цен-
тральним банком було розроблено і проведено ряд 
важливих рекомендацій і заходів. 

З метою забезпечення цінової стабільності, міні-
мізації процентного ризику і проведення ефектив-
ного трансмісійного механізму грошово-кредитної 
політики з поглибленням фінансової кризи у вересні 
2008 року, Європейський Центральний банк розро-
бив ряд нестандартних заходів з грошово-кредит-
ної політики, безпрецедентних за своїм характером 
і величиною. З врахуванням інфляційного тиску і 
подальшого впливу на процентний ризик та з метою 
захисту потоку кредитних коштів в євро в різні галузі 
економіки ЄС, рішення Адміністративної Ради ЄЦБ 
були спрямовані передусім на застосування додатко-
вих посилених заходів з ліквідності грошового і кре-
дитного ринків. А саме, ключовим елементом таких 
заходів у жовтні 2008 року виступило рішення ЄЦБ 
про збільшення частоти і розміру власних операцій 
з рефінансування терміном до шести або до дванад-
цяти місяців і проведення операцій з забезпечення 
ліквідності через тендери з фіксованою процентною 
ставкою. Крім того, ЄЦБ було запропоновано Евро-
системі проведення операцій з валютного свопу. З 
огляду на те, що запропоновані заходи є значними в 
операційних обсягах ЄЦБ, вони можуть бути охарак-
теризованими як нестандартні. Крім того, на додаток 
до нестандартних заходів, Адміністративною Радою 
ЄЦБ було запропоновано Евросистемі придбати 
деноміновані в євро забезпечені бонди, емітовані в 
єврозоні [3, с. 9-10]. Такий ряд заходів і, в особли-
вості, купівля євробондів були покликані здійснити 
вплив на мінімізацію процентного ризику для бан-
ківських установ ЄС. 

В цілому, вищевказані нестандартні заходи гра-
ють життєво важливу роль в пониженні ризиків, в 
тому числі процентних, які виникають при фінансу-
ванні і забезпеченні фінансової підтримки економіки 
через комерційні банки. 

В результаті проведення вищевказаних заходів 
спостерігалося значне зниження ставок строкового 
грошового ринку і рівень кредитних процентних ста-
вок понижався навіть швидше за ключові процентні 
ставки, представлені процентною політикою ЄЦБ. 
Отже, рішення ЄЦБ з монетарної політики і заходи 
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з підвищення ліквідності поряд із стандартними під-
ходами по зниженню ключових процентних ставок 
ЄЦБ стали ефективними для попередження неперед-
бачуваного зниження обсягів кредитних операцій 
і попередження процентних ризиків в економіках 
європейських країн. 

В червні 2015 року Базельським Комітетом з 
банківського нагляду було видано консультативний 
документ під назвою «Ризик зміни процентих ста-
вок по операціям в банківському секторі» (Interest 
rate risk in the banking book – consultative document). 
Цей консультативний документ присвячений темі 
управління ризиками та капіталом, нагляду за ризи-
ком зміни процентних ставок в банківському секторі 
і покликаний розширювати і замінити принципи 
Базельського комітету з банківського нагляду сто-
совно управління і контролю за ризиком процент-
них ставок. Як відомо, ризик зміни процентних ста-
вок є складовою наглядового процесу Базельського 
комітету і більшість юрисдикцій Євросоюзу сліду-
ють його рекомендаціям [6; 11]. Консультативний 
документ Базельського Комітету з банківському 
нагляду на тему регуляторного управління ризиком 
зміни процентних ставок в банківському секторі 
підготовлено з метою досягнення наступних цілей: 
по-перше, гарантування достатності капіталу в бан-

ках для покриття можливих збитків внаслідок зміни 
процентних ставок. Особливо важливим цей фактор 
є в світлі нинішніх умов виключно низьких процент-
них ставок в багатьох юрисдикціях ЄC; по-друге, 
для обмеження арбітражу капіталу відображеного в 
торговельній книзі банку [5; 11].

Висновок. Для забезпечення нормального функ-
ціонування монетарної політики, в тому числі ефек-
тивної реалізації процентної політики і подальшої 
мінімізації процентного ризику, враховуючи інфля-
ційне навантаження в країнах ЄС, Європейським 
Центральним банком і іншими державними і між-
державними органами ЄС проводяться нестан-
дартні заходи з довгострокового і середньостроко-
вого рефінансування банків в країнах Евросоюзу, 
з купівлі забезпечених євробондів і проведення 
операцій валютного свопу. Базельським Комітетом 
з банківського нагляду для мінімізації процетного 
ризику не тільки видаються відповідні рекоменда-
ції, але й здійснюється стрес-тестування європей-
ських банків. Вплив таких нестандартних заходів 
на монетарну політику та стримання підвищення 
рівня процентного ризику, виявився значно ефек-
тивнішим, ніж стандатні підходи з пониженням 
рівня ключових процентних ставок центральним 
банком. 
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МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА В СТРАНАХ ЕС
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В статье рассматриваются системы оценивания процентного риска и возможность их практического примене-
ния банковскими учреждениями. Проанализированы особенности проведения основных мер по минимизации 
процентного риска регулирующими органами ЕС в период финансового кризиса. Обоснована необходимость 
эффективной координации мер и инструментов минимизации процентного риска в странах ЕС. 
Ключевые слова: процентная ставка, процентный риск, секьюритизация, финансовая стабильность, стрес-
тест, монетарная политика, нестандартные меры.

INTEREST RATE RISK MINIMISATION MEASURES IN THE EU

Gerbst O.L.
Ph.D. Student, Department of Banking
Kyiv National University of Trade and Economics 

In the article the methodology of interest risk evaluations and their practical use are examined. The analysis of features 
of the basic interest rate risk minimization by EU regulatory authorities is being conducted. The necessity of effective 
coordination of interest rate risk minimisation measures and tools in the EU is being rationalised.
Key words: interest rate, interest rate risk, securitisation, financial stability, stress test, monetary policy, non-standard 
measures.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВОЇ СТАВКИ 
ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ

Гербст О.Л.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету

В статті викладено методичні підходи до визначення ключової ставки центральними банками окре-
мих країн світу. Проаналізовано сутність ключових процентних ставок як найважливішого фінан-
сового індикатора. Обґрунтовано необхідність ефективного використання досвіду зарубіжних країн 
щодо формування центральним банком процентної політики в посткризових умовах. Досліджено 
і систематизовано процедуру і методику визначення і встановлення ключової процентної ставки 
центральними банками світу. Актуалізована важливість процентного каналу грошово-кредитної 
трансмісії як фактор сприяння підвищенню ефективності процентної політики в умовах економіч-
ної кризи. Обґрунтовано необхідність подальших наукових досліджень розвитку інструментів про-
центної політики, зокрема трансмісійного механізму як засобу впливу на стан грошово-кредитної 
політики в умовах впровадження інфляційного таргетування. 
Ключові слова: процент, ключова процентна ставка, процентна політика, монетарна політика, цен-
тральний банк

Постановка проблеми. Традиційною функцією 
центрального банку є надання позик банкам за про-
центною ставкою, яка називається обліковою або 
ставкою рефінансування. Змінюючи облікову ставку, 
центральний банк може впливати на резерви бан-
ків, розширюючи або скорочуючи їх можливості 
щодо надання клієнтам кредиту. В залежності від 
величини облікової ставки центрального банку фор-
муються процентні ставки банків за кредитами та 
депозитами, відбувається подорожчання або зде-
шевшення кредиту, а також через процентний канал 
створюються умови скорочення або розширення 
грошової маси в обігу. В світовій економіці загаль-
новизнану роль відіграють так звані ключові про-
центні ставки – це ставки центральних банків про-
відних країн і ставки світового грошового ринку, які 
впливають на вартість грошових потоків учасників 
транскордонних фінансово-кредитних операцій. 
Враховуючи важливу роль ключових процентних 
ставок в розвитку фінансового ринку та економіки 
в цілому виникає об’єктивна потреба в проведенні 
дослідження її феномену. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Клю-
чова процентна ставка виступає основним інстру-
ментом монетарної політики центрального банку. 
Проблемі визначення ключової процентної ставки 
центрального банку та її впливу на банківський 
сектор і ділову активність в економіці присвячені 
наукові публікації як зарубіжних так і вітчизняних 
вчених, зокрема таких, як Г. Габбард, Дж.М. Кейнс, 
В.С. Стельмах, С. Міщенко, Н.С. Кульчицька. Значна 
увага науковців та практиків приділена дослідженню 
ефективності процентного каналу трансмісійного 
механізму центрального банку. Ця проблематика 
знайшла відображення в наукових надбаннях таких 
вчених як Н. Гребеник, М.І. Савлук, М. Фрідмен, 
О.В. Дзюблюк. 

Мета дослідження. Метою дослідження є вияв-
лення сучасних методичних підходів до встанов-
лення рівня ключової процентної ставки централь-
них банків. Для досягнення цієї мети були поставлені 
наступні завдання: визначення поняття і значення 
ключової процентної ставки для розвитку держави, 
аналіз підходів з визначення ключової процентної 
ставки центральними банками під час економічної 
кризи та визначення напрямків вдосконалення про-
центної політики в Україні.

Результати дослідження. Процентні ставки є 
надзвичайно важливим інструментом монетарної 
політики, який розглядається як специфічна форма 
ціни грошей. Рівень процентних ставок визна-
чає можливість вільного використання грошей для 
фінансування економічного розвитку. Існує думка, 
що немає більш яскравішого свідоцтва добробуту 
нації, ніж низька процентна ставка. Динаміка про-
центу є найважливішим фінансовим індикатором, 
який використовується економічними суб’єктами 
при прийнятті рішень. Варто пам’ятати, що вели-
чина процентних ставок тісно пов’язана з рівнем 
інфляції та виступає предметом регулювання з боку 
центральних банків. Встановлюючи ставки за сво-
їми операціями, центральний банк задає орієнтир 
всім іншим ставкам в економіці (кредитним, депо-
зитним, ставкам по державним і корпоративним цін-
ним паперам та ін.). Змінюючи ставки, монетарна 
влада тим самим впливає на економічну активність. 
Підвищення процентних ставок призводить до зни-
ження ділової активності, зменшення рівня інфля-
ції і подорожчання національної валюти. Зниження 
процентних ставок призводить до прямо протилеж-
них наслідків. 

Провідне місце в системі процентних ставок 
займають офіційні ставки національних централь-
них банків, які уявляють собою ціну запозичень бан-
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ків. Ставки центрального банку є інформаційно-сиг-
нальним орієнтиром для усіх учасників фінансового 
ринку. Змінюючи рівень власних ключових ставок, 
центральні банки регулюють «температуру» кредит-
ного ринку. Розрізняють процентні ставки централь-
ного банку за: 

– кредитними операціями, по якій центральні 
банки надають банкам забезпечені кредити; в окре-
мих країнах вона набуває вигляду ставки рефінансу-
вання (refinancing rate) або облікової ставки (lending 
(discount) rate); 

– депозитними операціями – (remuneration 
(deposit) rate) – це ставка, яку отримують банки за 
депозитам, які вони тримають на рахунках у цен-
тральному банку; 

– таргетована ставка (policy target rate) – являє 
собою рівень процентної ставки визначеної ринком, 
на яку справляє вплив центральний банк.

Процентні ставки світової економіки формуються 
на фінансових ринках провідних країн і економічних 
зон. В умовах глобалізації вони впливають на ключові 
ставки центральних банків та інші процентні ставки 
різних країн. Основна світова процентна ставка – 
ключова ставка Федеральної резервної системи 
США (ФРС) або цільова ставка федеральних фондів 
(кеу rate, або target federal funds rate). Це ставка, за 
якою банки надають кредити один одному за раху-
нок резервів, що зберігаються на рахунках у ФРС. Її 
встановлює Федеральний комітет з відкритих ринків 
(Federal Open Market Committee, FOMC). Аналогічні 
ставки встановлюються центральними банками ЄС, 
Великобританії, Японії, Швейцарії, Росії, України 
та інших країн. Процентна ставка Європейського 
Центрального Банку (main refinancing rate) – друга за 
значимістю процентна ставка в світі, європейський 
аналог Federal Funds Rate є мінімально можливою 
ставкою для заявок банків на залучення коштів у 
тендері Європейського центрального банку по опе-
раціям з рефінансування. Рішення про зміну ставки 
приймає Керуюча Рада Європейського центрального 
банку – ECB Governing Council. 

Для забезпечення стабільності грошового ринку 
центральними банками ряду країн використовується 
«система коридору процентних ставок» (interest 
rates corridor system), або «система каналу» (channel 
system). Процентний коридор утворюють макси-
мальна процентна ставка по рефінансуванню і міні-
мальна процентна ставка з абсорбування ліквідності. 
В рамках коридору знаходяться всі інші процентні 
ставки. Центральні банки, використовуючи кори-
дор ставок, можуть посилювати або пом’якшувати 
грошово-кредитну політику, зрушуючи коридор 
вгору або вниз або зберігаючи його незмінним. Для 
ефективного управління ціною ресурсів на міжбан-
ківському ринку процентний коридор повинен бути 
досить вузьким.

Серед розвинених країн система процентного 
коридору діє в Австралії, Канаді, Ісландії, Швеції, 
Норвегії, Новій Зеландії, Європейському Союзі. 
Навіть центральні банки країн, що розвиваються і 
країн з перехідною економікою підтримують кори-

дор процентних ставок. До них відносяться Росія, 
Україна, Чехія, Угорщина, Словаччина, Індія, Брази-
лія, Єгипет, Катар, Таїланд, Шрі-Ланка, Нігерія [3]. 

Нині центральні банки провідних країн про-
водять м’яку грошово-кредитну політику з метою 
пожвавлення економіки. З часу глобальної фінансо-
вої кризи 2008 року підтримується переважно низь-
кий рівень процентних ставок, що відображає також 
і незначний рівень інфляції (табл. 1) [1].

Табл. 1 демонструє, що деякі країни, а саме Япо-
нія, Швейцарія, Швеція і Данія зберігають станом 
на січень 2017 р. власну ключову проценту ставку 
на негативному рівні, що є значним засобом запобі-
гання стагнації економіки.

Діючі процентні ставки центральних банків світу 
є життєздатним інструментом, використовуваним 
центральними банками для здійснення впливу на 
грошово-кредитну політику своїх країн і кожен цен-
тральний банк встановлює їх згідно власних правил, 
стандартів і процедур.

В США ФРС контролює наступні три інструмента 
грошово-кредитної політики: операції на відкритому 
ринку, ставки дисконтування і резервні вимоги. Рада 
керуючих ФРС (The Board of Governors of the Federal 
Reserve System) відповідає за встановлення ставки 
дисконтування та за дотримання вимог з резер-
вування, а Федеральний комітет з операцій на від-
критому ринку (The Federal Open Market Committee, 
FOMC) регулює здійснення операцій на відкритому 
ринку. Використовуючи ці інструменти, ФРС впли-
ває на попит і пропозицію грошових коштів, які 
депозитні установи тримають на рахунках феде-
ральних резервних банків і відповідно змінює зна-
чення ставки по федеральним фондам (federal funds 
rate). Ставкою по федеральним фондам є процентна 
ставка, по якій банківські та фінансові установи 
мають можливість розміщувати вільні залишки гро-
шових коштів на рахунках ФРС та інших депозитар-
них установ на відкритому ринку на умовах овернайт 
[6]. Ця американська базова ставка регулюється рин-
ком і не встановлюється напряму ФРС. Коливання 
ставки по федеральним фондам впливають на інші 
короткострокові та довгострокові процентні ставки, 
валютні курси, і, як наслідок, на цілий ряд економіч-
них індикаторів, включаючи рівень зайнятості, обсяг 
виробництва, а також ціни на товари і послуги. ФРС 
впливає на рівень процентної ставки через меха-
нізм грошової мультиплікації. Зміна базової ставки 
в контексті коригування монетарної політики ФРС, 
як правило, впливає на процентні ставки по різним 
фінансовим продуктам, таким як іпотека, кредити 
і заощадження. Федеральний комітет з операцій на 
відкритому ринку (FOMC) проводить вісім регуляр-
них запланованих засідань в рік, на яких розгляда-
ються економічні та фінансові умови, визначається 
відповідна позиція грошово-кредитної політики, а 
також здійснюється оцінка ризиків для досягнення 
довгострокових цілей цінової стабільності та ста-
лого економічного зростання.

В Євросоюзі процентні ставки, які відображають 
монетарну політику ЄЦБ, встановлюються Адміні-



41

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

стративною Радою ЄЦБ. Основними процентними 
ставками ЄЦБ є: процентна ставка за основними опе-
раціями з рефінансування (фіксована в угодах з фік-
сованою ставкою і мінімальна в угодах із змінною 

ставкою); процентна ставка з маржинального креди-
тування, за якою банки отримують овернайт кредиту-
вання в ЄЦБ і ставка по депозитним операціям, яка 
використовується банками для розміщення овернайт 

Таблиця 1
Ключові процентні ставки центральних банків світу, станом на січень 2017 р.

Центральні банки Поточна процентна 
ставка, % 

Попереднє 
значення 

Попереднє значення 
станом на:

Резервний банк Австралії 1,50 1,50 08.02.2016
Федеральний резерв США 0,75 0,50 14.12.2016
Національний банк Швейцарії -0,75 -0,75 15.01.2015
Європейський Центральний банк 0,00 0,00 10.03.2016
Банк Японії -0,10 -0,10 29.01.2016
Центральний банк Нової Зеландії 1,75 2,00 09.11.2016

Банк Англії 0,25 0,25 04.08.2016
Банк Росії 10,00 10,00 16.09.2016
Національний банк України 14,00 15,00 16.09.2016
Європа:
Швеція -0,50 -0,50 11.02.2016
Польща 1,50 1,50 04.03.2015
Норвегія 0,50 0,50 17.03.2016
Данія -0,75 -0,50 05.02.2015
Ісландія 5,00 5,25 14.12.2016
Чехія 0,05 0,05 1.11.2012
Румунія 1,75 1,75 01.07.2015
Угорщина 0,90 0,90 24.05.2016
Північна Америка:
Мексика 5,75 5,25 15.12.2016
Канада 0,50 0,50 15.07.2015
Південна Америка:
Колумбія 7,50 7,75 16.12.2016
Перу 4,25 4,25 11.02.2016
Бразилія 13,75 14,00 30.11.2016
Чилі 3,25 3,50 19.01.2017
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Китай 4,35 4,60 23.10.2015
Індія 6,50 6,50 05.04.2016
Гонконг 0,5 1,50 17.12.2008
Республіка Корея 1,25 1,25 09.06.2016
Індія 5,75 5,75 04.10.2016
Філіпіни 3,50 3,50 25.10.2012
Індонезія 5,50 5,50 22.09.2016
Тайвань 1,875 1,875 01.07.2011
Африка:
Єгипет 14,75 14,75 03.11.2016
Південна Африка: 7,00 7,00 17.03.2016
Ближній Схід:
Бахрейн 2,25 2,25 04.01.2010
Турція 8,00 8,00 24.11.2016

Джерело: розроблено автором за матеріалами [1; 2; 9]
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депозитів в ЄЦБ [7]. Стосовно ставки з рефінансу-
вання, здійснення регулярних операцій на відкритому 
ринку проводиться в ЄВРОСИСТЕМІ (у вигляді зво-
ротної операції) з метою забезпечення необхідного 
рівня ліквідності банківської системи. Основні опе-
рації рефінансування здійснюються на щотижневих 
стандартних торгах, які мають на меті підвищення 
ліквідністі, як правило, на один тиждень. 

Зауважимо, що в Австралії базова процентна 
ставка носить назву «грошова ставка» і встановлю-
ється Резервним банком Австралії як ринкова про-
центна ставка овернайт. Вона слугує інструментом 
грошово-кредитної політики Резервного банку, який 
впливає на її рівень через власні операції на фінансо-
вих ринках. Рішення щодо встановлення рівня гро-
шової ставки приймається Радою Резервного банку 
Австралії і оголошується прес-релізом після кож-
ного засідання Ради [8]. 

Банком Росії (ЦБ РФ) ключова ставка визнача-
ється як мінімальна процентна ставка, за якою він 
надає кредити банкам терміном на 1 тиждень, і одно-
часно – це максимальна ставка, за якою ЦБ РФ при-
ймає від банків кошти на депозити. Вона відіграє 
визначну роль при встановленні процентних ставок 
по банківським кредитам і впливає на рівень інфля-
ції та вартість фондування банків. Ключову ставку 
введено ЦБ РФ в момент переходу до інфляційного 
таргетування, як до конституціонального механізму 
проведення грошово-кредитної політики для посту-
пового зниження інфляції з подальшим зростан-
ням обсягу інвестицій. З 1 січня 2016 року ЦБ РФ 
прив’язав до ключової ставки ставку рефінансу-
вання і їх значення прирівнюються. Ставка рефінан-
сування до сих пір використовується в якості довід-
кової, оскільки до неї прив’язані законодавчі акти 
Росії [10]. 

Роль ключової процентної ставки монетарної 
політики Національного банку України відіграє облі-
кова ставка. Її вплив на грошово-кредитний ринок 
забезпечується тим, що саме за цією ставкою про-
водяться основні операції з регулювання ліквідності. 
Змінюючи облікову ставку, Національний банк впли-
ває на короткострокові процентні ставки на міжбан-
ківському грошово-кредитному ринку, які, в свою 

чергу, транслюються в зміни процентних ставок за 
іншими фінансовими активами (зокрема, держав-
ними цінними паперами) та зміни процентних ста-
вок банків за кредитами та депозитами. Ці ставки 
мають безпосередній вплив на обсяги споживання 
та інвестицій домогосподарств і підприємств, а отже 
і на інфляцію. Облікова ставка НБУ є одним з моне-
тарних інструментів, за допомогою якого Національ-
ний банк України встановлює для банків та інших 
суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо 
вартості залучених і розміщених грошових коштів 
на відповідний період. Облікова ставка є базовою 
процентною ставкою щодо інших процентних ста-
вок Національного банку України. Рішення про 
зміну облікової ставки приймається на засіданнях 
Правління Національного банку з питань монетар-
ної політики [9].

Висновок. Досягнення стратегічних цілей еко-
номічного розвитку, забезпечення і застосування 
антикризових заходів значним чином залежать від 
ефективності застосування ринкових інструментів 
монетарного впливу на економіку, а саме облікової 
політики як однієї з його основних складових. Осно-
вні цілі грошово-кредитної політики Національного 
банку України у період подолання фінансової кризи 
знаходяться у площині забезпечення фінансової 
стійкості банківського сектора і стабільності наці-
ональної грошової одиниці, інфляційного таргету-
вання і забезпечення цінової стабільності. За умов 
подолання наслідків кризових явищ використання 
процентного коридору є найбільш ефективним 
напрямом для їх досягнення. Активізація процент-
ного каналу грошово-кредитної трансмісії покли-
кана сприяти підвищенню ефективності процентної 
політики і слугувати в значній мірі одним з антикри-
зових заходів. Впровадження досвіду зарубіжних 
центральних банків може допомогти досягненню 
цілей грошово-кредитної політики, особливо варто 
приділити увагу новітньому досвіду ЄЦБ щодо 
подолання кризи 2008 року і ЦБ РФ. Критичний 
огляд їх досвіду, переосмислення векторів розви-
тку монетарної політики центральних банків може 
слугувати імпульсом для вдосконалення процентної 
політики НБУ. 
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Киевского национального торгово-экономического университета

В статье изложены методические подходы к определению ключевой процентной ставки центральными бан-
ками отдельных стран мира. Анализируется суть ключевых процентных ставок как наиважнейшего финан-
сового индикатора. Обоснована необходимость эффективного использования опыта зарубежных стран по 
формированию центральным банком процентной политики в посткризисных условиях. Исследована и систе-
матизирована процедура и методика определения и установления ключевой процентной ставки центральными 
банками мира. Актуализирована важность процентного канала денежно-кредитной трансмисии как благопри-
ятный фактор повышения эффективности процентной политики в условиях экономического кризиса. Обо-
снована необходимость дальнейших научных исследований развития инструментов процентной политики, в 
частности трансмиссионного механизма как средства влияния на состояние денежно-кредитной политики в 
условиях внедрения инфляционного таргетирования. 
Ключевые слова: процент, ключевая процентная ставка, процентная политика, монетарная политика, цен-
тральный банк. 

METHODOLOGY OF THE CENTRAL BANKS’ KEY INTEREST RATE
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In the article the methodology of the key interest rate of central banks is examined. The analysis of the key interest 
rate as the one of the most important financial indicator is being conducted. The necessity of effective use of the 
experience of western countries on the central bank’s interest rate policy in the post-crisis environment is being 
rationalised. The procedure and methodology for determining and setting key interest rates by worlds’ most important 
central banks is being studied and systematized. The importance of interest rate channel of monetary transmission as a 
factor in promoting the efficiency of interest rate policy in the economic crisis is being actualised. The need for further 
research of interest policy tools, including the transmission mechanism as means to impact on monetary policy in the 
implementation of inflation targeting is being rationalised.
Keywords: interest rate, key interest rate, interest rate policy, monetary policy, central bank.
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РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА  
В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДО ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ
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Статтю присвячено проблемі про рівень професіоналізму керівників, їхні особистісні та професійні 
якості, вміння вести за собою людей. Досліджено поняття управління, адаптація, психологічні якості 
керівника, методи психологічного впливу. Аналіз наукової літератури засвідчив наявність значної 
кількості праць науковців з цієї теми, але слід зазначити, що на сьогодні в науці не вироблено єдиного 
механізму формування якісних ознак сучасного управлінця. Зроблені у статті висновки можуть бути 
використані в процесі адаптації організації до ділового середовища і дуже часто, саме керівник є тією 
детермінантою, що дозволяє організації діяти ефективніше інших бізнес-структур.
Ключові слова: управління, керівник, адаптація, ділове середовище, якості керівника.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку держави особливе місце в житті людей займає 
уміння управляти. Термін «управління» у букваль-
ному розумінні означає діяльність з керівництва 
чимось. Управління – це соціальний феномен, харак-
терний абсолютно для всіх сфер людської життєді-
яльності, чи то сім'я, дружній колектив, різні громад-
ські об'єднання і т. п. Кожна людина в своєму житті 
в різних ситуаціях застосовує ті чи – інші способи 
впливу на людину з метою змінити поведінку іншої 
особистості в потрібному для себе напрямку. Дослід-
ник Герберт А. Саймон зауважив, що управління – це 
знання про те, як маніпулювати іншими людьми, – як 
примусити їх зробити те, що вам потрібно, але управ-
ління не може існувати поза мораллю [12, с. 40].

Тому особливо гостро постало питання про 
рівень професіоналізму керівників, їхні особистісні 
та професійні якості, культуру мислення, моральні 
цінності, вміння вести за собою людей. Для реалі-
зації поставленої проблеми потрібно схарактеризу-
вати основні особистісно-ділові та професійні якості 
справжнього керівника в процесі адаптації організа-
ції до ділового середовища регіону.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Огляд наукової літератури засвідчує наявність зна-
чної кількості праць науковців з цієї теми. Найбільш 
важливі питання, пов’язані з основними особис-
тісно-діловими та професійними якостями керів-
ників, розглядають у своїх працях такі зарубіжні та 
вітчизняні науковці: А. Гаврилюк [3], М. Лагунова 
[8], Н. Нижник [10], Л.Е. Орбан-Лембрик [11] та 
багато інших, але слід зазначити, що на сьогодні в 
науці не вироблено єдиного механізму формування 
якісних ознак сучасного управлінця як представника 
управлінської еліти.

Протягом останніх десятиліть з’явилась зна-
чна кількість наукових досліджень, присвячених 
вивченню професійних якостей керівників, що за 
класифікацією Є.О. Клімова належать до профе-
сій типу «людина-людина» (Ж.П. Вірна, А.О. Дер-

кач І.С. Вітенко, Л.М. Карамушка, В.В. Клименко, 
А.Б. Коваленко, Л.А. Кияшко, Т.П. Кондратенко, 
О.М. Коропецька, Н.В. Кузьміна, С.Д. Максименко, 
Л.В. Мова, В.П. Москалець, Л.П. Овсянецька, 
В.І. Ораховський, Л.Е. Орбан-Лембрик, І.Д. Пасіч-
ник, Н.І. Пов’якель, В.А. Семиченко, Л.М. Супрун, 
О.С. Тарновська, Л.Г. Терлецька, О.В. Тюптя, 
Т.І. Федотюк, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб, 
Т.С. Яценко та ін.). У психологічній літературі є 
чимало робіт, в яких розглядались найбільш сут-
тєві, на думку авторів, якості особистості керів-
ника (Е.Е. Вендров, І.П. Волков, Ю.Н. Ємелья-
нов, А.Л. Журавльов, А.Г. Ковальов, А.М. Омаров, 
В.Ф. Рубахін, А.Л. Свецицький, Л.І. Уманський, 
А.В. Філіпов, В.М. Шепель).

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
полягає у розкритті особистісних якостей керівника 
в процесі адаптації організації до ділового серед-
овища регіону.

Виклад основного матеріалу. Організація, як від-
крита система, залежить від ділового середовища 
(регіонального, національного характеру), в якому 
вимушено розвиватися, а іноді – виживати. Фактори 
ділового середовища можна розглядати як можливості 
та загрози для підприємства, їх позитивний чи негатив-
ний вплив на організацію буде залежати від ефектив-
ності управління та адаптивності підприємства. 

Розкриття можливостей і проблем ділового 
середовища можна побачити в працях сучасних еко-
номістів Михасюк І.Р. і Мазур І.І. Вони вважають, 
що «ринкова економіка ніколи не довела б свою 
ефективність, якби не створювала умов, в яких сотні 
тисяч підприємців і менеджерів постійно, кожну 
годину і кожну хвилину зайняті творчим пошуком 
нового» [9, с. 52]. Тому головним завданням керів-
ництва кожної організації є ретельне дослідження 
поведінкового впливу зовнішніх факторів на життєз-
датність економічної одиниці, своєчасне визначення 
найсуттєвіших за впливом зовнішніх факторів та 
оптимізація їх впливу на підприємств.
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Тобто, тільки завдяки процесу адаптації організа-
ція має змогу виживати в бурхливому оточуючому 
середовищі. 

Адаптація – це динамічний процес, завдяки 
якому рухливі системи (в нашому випадку органі-
зація), незважаючи на мінливість умов, підтриму-
ють стійкість, необхідну для існування і, що вкрай 
важливо, розвитку та удосконалення. Саме механізм 
адаптації, забезпечує можливість існування органі-
зації в постійно мінливих умовах зовнішнього серед-
овища – як регіонального та і національного масш-
табу [7].

І саме в даному контексті на перший план вихо-
дить постать керівника, його особистісні якості, як 
детермінуючий критерій вміння спрямувати розви-
ток організації в потрібному напрямку, стимулювати 
персонал підприємства до ефективної діяльності.

Керівники за допомогою методів управління 
впливають на процес досягнення поставлених перед 
організацією цілей на всіх його етапах – планування, 
організації, мотивації та контролю. Умовно управ-
ління можна поділити на дві взаємозв’язані частини:

– управління діяльністю;
– управління людьми.
Оскільки центральним фактором будь-якої 

моделі управління є люди, то в ній можна виділити 
три аспекти:

– поведінку окремих людей;
– поведінку людей у групах;
– поведінку керівника та його вплив на пове-

дінку окремих людей і груп.
Управління діяльністю охоплює її планування, 

постановку виробничих завдань, систему обліку 
виробленої продукції, контроль за виконанням 
завдань, мотивацію.

Управління людьми пов’язане з забезпечен-
ням співробітництва між усіма членами організа-
ції, кадровою політикою, навчанням, інформуван-
ням, мотивацією працівників. З погляду діяльності 
організації управління людьми означає намагання 
досягти максимальних результатів у їхній роботі. 

Управління здійснюється завдяки використанню 
різних методів, тобто сукупності способів (прийо-
мів) цілеспрямованого впливу керівника на праців-
ників і групи для координації їхніх дій. Серед методів 
управління виділяють адміністративно-розпорядчі, 
економічні, соціально-психологічні та виховні. 

Отже, робота керівника має значення не тільки з 
погляду результатів організації, але й з позицій осо-
бистого життя працівників.

Управління – це процес впливу на діяльність 
окремого працівника, групи або організації в цілому 
для досягнення поставлених цілей у конкретних 
умовах. За своїм змістом робота керівника полягає в 
тому, щоб впливати на поведінку та дії людей, спря-
мовуючи й мотивуючи їх на досягнення спільних 
цілей. Важливим компонентом роботи керівника є 
наставництво та виховання персоналу.

Дії керівника визначаються тим, як він розуміє 
свої функції та завдання, що лежать в основі його 
рішень [6, с. 12].

Керівникові доводиться виконувати різні ролі та, 
відповідно, функції. На думку Г. Мінцберга, роль 
стосовно управлінської діяльності – це набір певних 
поведінкових правил, які відповідають конкретній 
установі або конкретній посаді. Цей автор виділив 
десять управлінських ролей, які реалізуються у сфе-
рах прийняття рішень, інформаційного обміну та 
міжособистісних стосунків. Визначальна роль керів-
ника випливає з того, що він наділений повноважен-
нями приймати рішення та координувати діяльність 
персоналу.

У взаєминах керівника з працівниками вирі-
шальне значення має його авторитет. Авторитет 
керівника – це загальновизнаний неформальний 
вплив його на підлеглих, що базується на знаннях, 
моральних якостях, досвіді; це форма здійснення 
влади. Джерелами авторитету керівника є посадовий 
статус і завойований престиж. Доповнюючи один 
одного, вони створюють передумови для нормаль-
ного функціонування організації [4, с. 110].

Посадовий авторитет визначається системою 
субординації в структурах управління, наданими 
повноваженнями щодо прийняття управлінських 
рішень і виконання їх підлеглими, зокрема й із 
застосуванням методів примусу. Він є правовою 
передумовою утвердження авторитету керівника. 
Реальною умовою створення авторитету є правиль-
ний стиль спілкування з підлеглими й колегами, 
який викликає доброзичливу реакцію підлеглих на 
атрибути соціального статусу: необхідність вико-
нання функціональних обов’язків знаходить розу-
міння, методи діяльності – схвалення, а особистісні 
якості – повагу. У цьому випадку можна говорити, 
що керівник є одночасно лідером колективу, або 
формальним лідером.

Лідер – це людина, здатна впливати на окремих 
людей або групи, спрямовуючи їх зусилля на досяг-
нення цілей організації. 

Керівник-лідер користується службовим і осо-
бистим авторитетом. Для цього він повинен воло- 

 
 

формулювання принципів діяльності для своїх підлеглих і для 
всієї організації

делегування значної частини відповідальності іншим 

урахування вимог конкретної ситуації 

надання підлеглим можливості для самовираження 

заохочення підлеглих до постановки перед собою високих цілей 

раціональне використання робочого часу 

потяг до самовдосконалення

використання конструктивної критики щодо діяльності 
організації 

розумний ризик і відповідальність

Характерні риси діяльності ефективного керівника 

Рис. 1. Характерні риси діяльності ефективного 
керівника
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діти високорозвинутими діловими та особистісними 
якостями, здібністю до спілкування та встановлення 
контактів з персоналом [2, с. 353].

Для досягнення успіхів в управлінні персоналом 
керівникові потрібні відповідні здібності – як вро-
джені, так і набуті.

Таблиця 1 
Обов’язкові здібності керівника

Здібності Характеристика
Технічні Здатність професійно, кваліфіковано 

виконувати свої обов’язки
Аналітичні Здатність ідентифікувати ключові 

фактори ситуації, їхню взаємодію та 
визначати ті, які заслуговують най-
більшої уваги

Діагностичні Здатність визначати проблеми органі-
зації та причини їхнього виникнення

Концепту-
альні

Здатність усвідомлювати причинно-
наслідкові зв’язки, можливості коор-
динації діяльності для досягнення 
поставлених цілей найефективні-
шими способами

Комуніка-
тивні

Здатність сприймати й оцінювати 
людей, входити з ними в контакт, 
впливати на них та приваблювати до 
себе

Існує багато класифікацій якостей, необхідних 
керівникові [1, с. 72]. Наведемо одну з них, яка вра-
ховує сім груп якостей:

– морально-етичні (особиста відповідальність 
за доручену справу, чесність і добросовісність, 
уважне ставлення до людей, принциповість, уміння 
сприймати критику й бути самокритичним);

– дисципліна та ставлення до праці (працелюб-
ність, дисциплінованість);

– рівень знань (освіта, компетентність, еруди-
ція);

– організаційні здібності (діловитість, ініціатив-
ність, уміння працювати з підлеглими, чітко та ясно 
висловлювати думки, створювати команду, цілеспря-
мованість);

– забезпечення ефективної системи управління 
(уміння своєчасно приймати рішення, забезпечувати 
контроль за їхнім виконанням; уміння швидко орієн-
туватися в ситуації та запобігати виникненню кон-
фліктів);

– риси характеру (урівноваженість, наполегли-
вість, комунікабельність, порядність, скромність);

– інші якості (здоров’я, стаж роботи, зовнішній 
імідж).

Оскільки управління персоналом ґрунтується на 
взаємовідносинах (формальних і неформальних) 
керівника-лідера з підлеглими, то особливо високі 
вимоги ставляться до його психологічних якостей 
[13, с. 214]. 

Центральним моментом творчого управління пер-
соналом, виходячи з психологічних аспектів управ-
ління, є здібність керівника позитивно впливати на 
працівників. Це означає, що його вплив обґрунтований, 
а підлеглі з розумінням виконують розпорядження.

Методами психологічного впливу на підлеглих є 
навіювання (умовляння) та переконання [5, с. 64].

Навіювання (сугестія) – особливий вид цілеспря-
мованого, неаргументованого впливу на людину, 
коли інформація нею сприймається некритично, а 
згода досягається завдяки готовим висновкам.

На відміну від навіювання, переконання як метод 
психологічного впливу на підлеглих спрямоване на 
формування в них поглядів і моральних критеріїв 
щодо виконання своїх обов’язків. Воно ґрунтується 
на використанні керівником логічних доказів для 
формування в підлеглих відповідних висновків і 
згоди діяти адекватно актуальним завданням і потре-
бам діяльності.

Основними способами переконання є інформу-
вання, роз’яснення та аргументація, у результаті 
чого досягається розуміння цінності цілей та реаль-
ності їх досягнення. Важливими психологічними 
передумовами ефективного переконання підлеглих 
є надання їм можливості висловлювати свої думки, 
брати участь в обговоренні проблеми. Керівник при 
цьому не повинен тиснути на підлеглих і керуватися 
в психологічному впливі на них принципами доціль-
ності, науковості, етичності.

Висновки. Таким чином, саме постать керівника 
є ключовою в процесі адаптації організації до діло-
вого середовища і дуже часто, саме керівник є тією 
детермінантою, що дозволяє організації діяти ефек-
тивніше інших бізнес-структур за умови рівності 
інших вихідних даних. 

Визначено, що з огляду на характер управлінської 
діяльності процес адаптації керівників передбачає, 
з одного боку, мінімальне втручання (зазвичай, із 
використанням інструменту коучингу), а з іншого – 

атракція – здатність приваблювати до себе людей завдяки формуванню 
в них у процесі спілкування позитивних емоцій; 

чесність, порядність, правдивість, висока вимогливість до себе й 
підлеглих, відповідальність; 

справедливість, доброзичливість і повага в стосунках з підлеглими, 
здатність створювати в колективі сприятливу атмосферу; 

знання людської психології та індивідуально-особистісних властивостей 
підлеглих, методів ефективного впливу на них;

емпатія ( співпереживання) – уміння поставити себе на місце іншого, 
вникнути в його проблеми, потреби, інтереси, мотиви діяльності; 

толерантність – уміння в будь-яких умовах залишатися витриманим, 
терплячим, ввічливим щодо висловлювань думок іншими, розсудливим і 
не втрачати здатності приймати розумні рішення;

рішучість, наполегливість, здатність до вольових дій; 

уміння мислити проблемно й перспективно, відрізняти реальні факти від 
суб’єктивних думок; 

високий рівень емоційно-вольової сфери, психологічна стійкість і 
врівноваженість; 

уміння впливати на людей, переконувати їх і добиватися 
взаєморозуміння. 

Психологічні якості керівника 

Рис. 2. Психологічні якості керівника
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залучення до процесу широкого кола осіб (вищого 
керівництва організації, керівників інших струк-
турних підрозділів). Окрім того, ураховуючи осо-
бливий характер і значення адаптації керівників, на 

мою думку, ця складова частина системи адаптації 
персоналу організації повинна частіше піддаватися 
критичному аналізу й переосмисленню відповідно 
до потреб, що виникають.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ К ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА

Грузд А.В.
студентка
Черкасского государственного технологического университета

Статья посвящена проблеме об уровне профессионализма руководителей, их личностные и профессиональ-
ные качества, умение вести за собой людей. Исследовано понятие управления, адаптация, психологические 
качества руководителя, методы психологического воздействия. Анализ научной литературы показал наличие 
значительного количества работ ученых по этой теме, но следует отметить, что на сегодня в науке не выра-
ботано единого механизма формирования качественных признаков современного управленца. Сделанные в 
статье выводы могут быть использованы в процессе адаптации организации к деловой среде и очень часто, 
именно руководитель является той детерминантой, что позволяет организации действовать эффективнее дру-
гих бизнес-структур.
Ключевые слова: управления, руководитель, адаптация, деловая среда, качества руководителя.

THE ROLE OF PERSONAL QUALITIES SUPERVISOR IN THE PROCESS 
OF ADAPTING THE ORGANIZATION TO THE BUSINESS ENVIRONMENT  
OF THE REGION

Hruzd A.V.
Student
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The article deals with the problem of professionalism of managers, their personal and professional qualities and 
the ability to lead people. Investigated the concept of governance, adaptation, psychological qualities of leadership, 
methods of psychological influence. Scientific literature analysis revealed the presence of a significant number of 
publications on this topic, but it should be noted that today the science has not developed a unified mechanism of 
formation of the qualitative features of the modern manager. Made in the article the conclusions can be used in the 
process of adapting the organization to the business environment and very often, the Manager is the determinant that 
allows an organization to operate more efficiently other businesses.
Keywords: management, manager, adaptation, business environment, quality manager.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
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У статті розглянуто структуру стратегічного управління туристичною галуззю. Визначено чинники 
розвитку туристичного бізнесу країни та інноваційні стратегії у розвитку туристичної галузі України, 
а також фактори, які здійснюють відповідний вплив на інноваційні процеси в туризмі. Представлена 
класифікація та основні принципи інновацій в туристичній індустрії. Визначено, що в туристичній 
індустрії інноваційна діяльність повинна розвиватися по трьом основним напрямкам: організаційні 
інновації; маркетингові інновації; періодичні інновації (продуктові інновації). 
Ключові слова: інновації, туристистична індустрія, інноваційні процеси, стратегічне управління, 
туристичний продукт, принципи іновацій, чинники туристичного бізнесу. 

Постановка проблеми. Довгостроковий роз-
виток економіки України передбачає підвищення 
її конкурентоспроможності як у традиційних, так і 
нових секторах, покращення якості інтелектуаль-
ного капіталу та зростання продуктивності праці і 
спрямування інноваційних факторів на забезпечення 
розширеного економічного відтворення. Вирішення 
цих завдань вимагає створення системи чіткої вза-
ємодії держави, бізнесу, науки та освіти на основі 
використання ефективних інструментів інновацій-
ного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості державного управління та регулювання 
розвитку туристичної галузі, необхідність розробки 
і застосування ефективних інструментів державної 
політики досліджено у працях відомих вітчизня-
них та зарубіжних вчених В. Беседіна, В. Гуляєва, 
М. Долішнього, М. Кабушкіна, М. Крачила, П. Кур-
маєва, О. Любіцевої, В. Мацоли, А. Музиченка, 
С. Поповича, В. Савченка, В. Свиридової, В. Семе-
нова, Д. Стеченка, В. Федорченка, В. Цибух, І. Школи 
та інших.

Постановка завдання. Метою написання статті 
є розробка інноваційних пріоритетів щодо стабілі-
зації та стимулювання розвитку туристичної галузі.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні вже не 
існує сумнівів щодо необхідності переходу України на 
інноваційну модель економічного розвитку, оскільки 
практика доводить, що саме інноваційні зрушення 
на сучасному етапі розвитку країни здатні не тільки 
забезпечити високі показники економічного росту, 
але й вирішити певні екологічні, соціальні проблеми, 
забезпечити конкурентоспроможність національної 
економіки, підвищити економічний потенціал Укра-
їни. Однак в Україні практично не створенні умови 
для ефективного здійснення інноваційної діяльності. 
Перешкоди фінансового, політичного, правового, 
організаційного характеру постають на шляху масо-
вої реалізації інновацій. Процеси створення нових 
інноваційних структур, які здатні реалізувати цілком 
комерційні проекти, мають стихійний характер.

Світова тенденція глобалізації туризму поки що 
у меншій мірі торкнулася України. Звертаючись 
до показників динаміки розвитку туризму в Укра-
їні, слід насамперед звернути увагу, що туристична 
активність держави на світовому ринку є недостат-
ньою, оскільки обсяг в’їзного туризму складає до 2% 
від світового імпорту туристичних послуг [1, с. 136]. 
На сьогодні ситуація, що склалась в туристичній 
індустрії України, практично неконкурентоспро-
можна на світовому ринку: застаріла матеріально-
технічна база, яка потребує капітального ремонту, 
модернізації та функціональної реконструкції; брак 
сучасних засобів розміщення туристів; недостатній 
розвиток важливих складових туристичної інфра-
структури – транспорту та зв’язку; недостатньо роз-
винена мережа закладів харчування та індустрії роз-
ваг; брак кваліфікованих спеціалістів з організації 
та розвитку внутрішнього і в’їзного туризму; орієн-
тування туристичних фірм на закордонні подорожі; 
відсутність активно функціонуючого туристично-
інформаційного центру; екологічні проблеми.

В умовах глобалізації туристичний бізнес Укра-
їни потребує швидкої модернізації та адаптації до 
змін світосистемних закономірностей. Реструкту-
ризація світового та національного ринку туризму, 
яка обумовлює виникнення нових форм взаємодії 
різних суб’єктів між собою і для сфери туризму є 
інноваційними інституціями; зменшення платоспро-
можності туристичного попиту та зміна в потребах 
туристів спонукають винайдення шляхів подолання 
управлінської та економічної кризи за рахунок вне-
сення різних видів інновацій. Однак, до сьогодні 
немає цілісного уявлення про інноваційний розвиток 
підприємств туризму, не конкретизовано етапи інно-
ваційного процесу, зміст і структуру інноваційних 
змін, появу та порядок упровадження нововведень.

За результатами наукових досліджень існує 
декілька підходів до формування об’єктів інновацій-
них перетворень. Одні, вважають, що всі види інно-
вацій можна поділити на продуктові та технологічні 
(або процесні). Інші, і таких більшість, виокремлю-
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ють більше десяти різних однак класифікації новацій 
та інновацій. Законодавчо до об’єктів інноваційної 
діяльності віднесено: інноваційні програми і проекти; 
нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче 
обладнання та процеси; інфраструктура виробництва 
і підприємництва; механізми формування спожив-
чого ринку і збуту продукту, організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру і якість виробництва, обслуговування і 
(або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби 
їх видобування і переробки (для виробничих під-
приємств туристичної сфери: заклади розміщення, 
ресторанного і курортного бізнесу та ін.; туристич-
ний продукт на національному, регіональному рівні; 
на рівні дестинації, на рівні туристичного підпри-
ємства. Прикладами реалізації таких новацій стали: 
на національному рівні проект Forsa (Закарпаття) 
при фінансовій підтримці фонду «Євразія» розро-
блення концепції Закарпатського туристичного шляху 
(ЗТП); на міжнародному рівні: проекти Всесвітньої 
туристичної організації «Стимулювання» (розви-
ток інноваційного туристичного продукту, марке-
тингових інновацій), «Зелена економіка» (сталий, 
гармонійний розвиток туристичних підприємств), 
«Еластичність та здатність швидко відновлювати 
втрачені сили» (посткризові дії та відновлення еконо-
мічних показників туристичного сектору економіки).

На думку закордонних дослідників, інституційні 
інновації – ця категорія пов’язана з партнерськими 
і регулюючими структурами в суспільствах. Інсти-
туційні інновації виходять за межі індивідуальної 
фірми. Вони роблять поперечний надріз громад-
ських і приватних секторів і формують нові правила 
і регулятори. Реформи фінансових стимулів, які 
реструктуризують поняття соціального або оздоров-
чого туризму, установка або зміна кредитних уста-
нов і зміни в умовах фінансування.

Туризм на початку XXI століття характеризу-
ється як один з видів економічної діяльності, що 
швидко і динамічно розвивається, випереджаючи за 
темпами зростання доходів таких галузей промис-
ловості, як нафтовидобування та автомобілебуду-
вання. Доходи від міжнародного туризму складають 
близько 500 млрд. дол. Щорічно кількість подорожу-
ючих збільшується на 5-7% і досягає 700 млн. чоло-
вік на рік. По прогнозам, до 2020 року доходи від 
туризму досягнуть 3 трлн. дол. В туристичній інду-
стрії зайнято близько 10% світових трудових ресур-
сів, виробляється близько 10% світового валового 
продукту, 7% світових інвестицій і 5% усіх подат-
кових надходжень. Усе це сприяло тому, що турис-
тична сфера забезпечує не лише вагомий відсоток 
світового валового продукту, а й понад 30% обсягів 
послуг світової торгівлі і 11% світових споживчих 
витрат, 7% загального обсягу інвестицій [2, с. 121].

На сьогодні туризм для України є важливим чин-
ником соціально-економічного розвитку як у серед-
ині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. 
Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового 
внутрішнього продукту та 20% зовнішньоторговель-

ного обороту України. Проте, ситуація, що склалась 
в туристичному господарстві України практично 
неконкурентоспроможна на світовому ринку: слабка 
матеріально-технічна база, яка потребує реконструк-
ції або нового будівництва привабливих для турис-
тів об’єктів, низький рівень сервісу, відсутність 
необхідної індустрії розваг, поганий стан пам’яток 
історії та культури, екологічні проблеми і т.п.

Пожвавлення розвитку туризму України та подо-
лання негативних тенденції можливе шляхом впро-
вадження нововведень. Активізація використання 
інноваційного чинника призведе до створення кон-
курентоспроможної туристичної індустрії країни. 
Пожвавлення розвитку туризму в Україні та подо-
лання негативних тенденцій можливе шляхом впро-
вадження нововведень. Активізація використання 
інноваційного чинника призведе до створення кон-
курентоспроможної туристичної індустрії країни. 

До інновацій в туризмі слід відносити перш за 
все ті нововведення, які супроводжуються: віднов-
ленням і розвитком духовних та фізичних сил турис-
тів; якісно новими змінами турпродукту; підвищен-
ням ефективності функціонування інфраструктури 
туризму; підвищенням ефективності процесів фор-
мування, позиціонування та споживання турис-
тичних послуг; прогресивними змінами факторів 
виробництва (наприклад, скорочення терміну тран-
спортування за рахунок впровадження нових швид-
кісних видів транспорту, поліпшення умов праці 
працівників туріндустрії, впровадження нових про-
гресивних методів (механізмів) перетворення факто-
рів виробництва в послуги).

На нашу думку, класифікувати інновації в турис-
тичній індустрії слід наступним чином:

I. Продуктові інновації.
1. Створення нових туристичних продуктів.
2. Освоєння нових сегментів туристичного ринку.
3. Освоєння нових туристично-рекреаційних те- 

риторій.
4. Залучення до туристичного сегменту нових 

видів ресурсів.
II. Управлінські інновації.
1. Нові методи реалізації маркетингового циклу 

в туризмі.
2. Обґрунтування нових методів і форм управління 

суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності.
3. Забезпечення державного та регіонального 

управління туристичною індустрією.
III. Сервісні інновації.
1. Впровадження передових методів навчання, 

підготовки та перепідготовки працівників туристич-
ного бізнесу.

2. Розробка інноваційних моделей розміщення 
трудових ресурсів в туризмі.

3. Впровадження національної моделі сервіс-
ного обслуговування, враховуючи культуру та звичаї 
туристично-рекреаційних зон.

IV. Технологічні інновації.
1. Впровадження комп’ютерних технологій в сис-

тему бронювання і резервування готелів, авіаквит-
ків.



50

# 1 (14) 2017

2. Розробка нових видів матеріально-технічного 
забезпечення туристичного обслуговування, покра-
щення якості послуг.

3. Нововведення в системі транспортного обслу-
говування, що будуть спрямовані на підвищення 
комфортності та скорочення часу трансферу турис-
тів до курортної зони.

4. Екологізація технологій обслуговування.
Проте в Україні відсутні сприятливі умови для 

єфективного здійснення інновацій. На шляху їх 
масової реалізації постають перешкоди фінансового, 
правового та політичного характеру. Процеси ство-
рення нових інноваційних структур, які здатні реалі-
зувати цілком комерційні проекти, мають стихійний 
характер [3, с. 175].

Інноваційний процес можна розглядати з різ-
них позицій та з різним рівнем деталізації: як пара-
лельно-послідовне виконання науково-дослідної, 
науково-технічної, інноваційної, виробничої і мар-
кетингової діяльності; у вигляді етапів життєвого 
циклу інновацій від виникнення ідеї до її розробки 
і впровадження; як процес фінансування та інвес-
тування розробки, впровадження і розповсюдження 
нового виду продукту чи послуги. Тобто інновацій-
ний процес передбачає створення і впровадження 
різного роду новацій: технологій, товарів і послуг, 
виробничих, організаційних, фінансових рішень. 
Важливим в розумінні інноваційного процесу є те, 
що він включає в себе реалізацію інвестицій, у ході 
яких поєднуються наука, техніка, економіка, підпри-
ємництво та управління [5, с. 39].

Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі 
здійснюють різноманітні фактори, такі як:

– нові напрямки розвитку науки і техніки, поява 
нових технологій;

– економічна і політична ситуація в країнах світу;
– нововведення міжнародних організацій, пра-

вила економічних взаємовідносин, нові форми 
співпраці, рішення, прийняті міжнародними та 
регіональними туристичними організаціями, нові 
знання про туристичні ресурси в різних куточках 
світу;

– державні закони та правові акти, які визначають 
економічні і політичні принципи функціонування 
туристичних підприємств, розробка державних кон-
цепцій розвитку туризму, прийняття нових норма-
тивно – правових актів по соціально – економічним 
питанням;

– зміна ситуації на ринку туристичних послуг: 
поява нових туристичних маршрутів, невідповід-
ність запропонованих послуг потребам туристів, 
зміна структури попиту, поява нових вимог до якості 
туристичного продукту зі сторони споживача;

– впровадження інновацій в діяльність виробни-
чих підприємств, які тісно пов’язані з туристичним 
бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі 
заклади, засоби зв’язку та ін);

– прагнення туристичних компаній закріпитись 
на ринку, боротьба за виживання;

– неочікувані події: екологічні та техногенні ката-
строфи, терористичні акти та ін.

Отже, на впровадження інновацій в туризмі має 
значний вплив економічна ситуація в країні, соці-
альне положення суспільства, національне законо-
давство, а також міжурядові та міжнародні угоди. 
Тому передумови та причини появи інновацій в 
туристичній діяльності в кожній країні відрізня-
ються та мають свою специфіку.

В туристичній індустрії інноваційна діяльність 
повинна розвиватися по трьом основним напрямкам:

1. Впровадження інновацій (організаційні інно-
вації), які пов’язані з розвитком підприємництва і 
туристичного бізнесу в системі та структурі управ-
ління, в тому числі реорганізацією, поглинанням 
конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та 
передових технологій, кадрової політики (оновлення 
та заміна кадрового складу, система підвищення ква-
ліфікації, перепідготовка та стимулювання працівни-
ків), раціональної економічної та фінансової діяль-
ності (впровадження нових форм обліку та звітності);

2. Маркетингові інновації, які дозволяють задо-
вольнити потреби цільових споживачів, або прива-
бити нових клієнтів;

3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які 
спрямовані на зміну споживчих якостей туристич-
ного продукту, його позиціонування на ринку.

До інновацій в туризмі слід відносити перш за 
все ті нововведення, які супроводжуються: – від-
новленням і розвитком духовних та фізичних сил 
туристів; – якісно новими змінами турпродукту; – 
підвищенням ефективності функціонування інфра-
структури туризму; – підвищенням ефективності 
управління стійким функціонуванням і розвитком 
туристичної сфери в країні;

– підвищенням ефективності процесів форму-
вання, позиціонування та споживання туристичних 
послуг; – прогресивними змінами факторів вироб-
ництва (наприклад, скорочення терміну транспорту-
вання за рахунок впровадження нових швидкісних 
видів транспорту, покращення умов праці працівни-
ків туріндустрії, впровадження нових прогресивних 
методів (механізмів) перетворення факторів вироб-
ництва в послуги і т.п);  – підвищенням іміджу і кон-
курентоздатності підприємств туріндустрії.

Отже, інноваційний процес – комплексний про-
цес створення, поширення та використання нового 
практичного засобу (нововведення) для нової або для 
поліпшення задоволення уже відомої потреби людей; 
водночас це процес пов’язаних із запровадженням 
нововведення змін у тому соціальному й речовому 
середовищі, де здійснюється його життєвий цикл. Осно-
вними принципами інновацій в туризмі повинні бути:

1. Принцип науковості полягає в використанні 
наукових знань і методів для реалізації інновацій, які 
відповідають потребам туристів. 

2. Принцип системності. Стратегія інноваційного 
розвитку туристичної галузі країни повинна врахо-
вувати фактори і умови необхідні для задоволення 
потреб людини у відпочинку, ресурсні можливості 
регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), соці-
альний вплив на суспільство, фактори зовнішнього 
середовища.
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3. Принцип відповідності інновацій потребам 
туристів. 

4. Принцип позитивного результату полягає в 
запобіганні нерозумного, непродуманого створення 
і впровадження нововведень, які несуть небезпеку як 
для туриста, так і для біосфери та суспільства загалом. 

 5. Принцип іманентності інвестиційним проце-
сам. Для проведення необхідних досліджень, роз-
робки та матеріалізації інновацій використовуються 
інвестиційні ресурси, ефективність яких визнача-
ється ступенем важливості та масштабності ново-
введення. Після закінчення комерційної реалізації 
засоби повертаються інвестору і в подальшому знову 
можуть бути інвестовані в інноваційний процес.

6. Відповідність інноваційної діяльності та її 
результатів рівню розвитку суспільства. Нововве-
дення, які для певного суспільства не відповідають 
конкретному етапу розвитку не можуть принести 
користь та бути в попиті.

7. Принцип зв’язності. Інноваційний процес 
закінчується появою на ринку товару, який на пев-
ному етапі свого життєвого циклу повинен викли-
кати потребу (стимулювати ідею) створення наступ-
ної інновації і забезпечити фінансову підтримку 
цього процесу.

8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна 
гарантувати безпеку людині та оточуючому серед-
овищу. Організація процесу передбачає вірогідність 
нанесення шкоди та заходи по усуненню негативних 
впливів.

Висновки. Отже, інноваційна діяльність в сфері 
туризму спрямована на створення нового або зміну 

існуючого продукту, на вдосконалення транспорт-
них, готельних та інших послуг, освоєння нових 
ринків, впровадження передових інформаційних 
та телекомунікаційних технологій і сучасних форм 
організаційно – управлінської діяльності. Турис-
тична діяльність це не лише надання послуг по 
організації подорожей, але й джерело надходжень в 
бюджет країни. Основними завданнями держави є:

1. Визначення та розробка принципів політики 
в сфері туризму, програм їх реалізації, механізму 
контролю і дослідження результатів діяльності 
(організація статистики, відомчих досліджень);

2. Розробка і прийняття комплексу законодавчих 
актів і розпоряджень, що забезпечуватимуть сприят-
ливе правове середовище для розвитку інноваційної 
діяльності в туризмі;

3. Формування в Україні системи взаємодіючих та 
взаємодоповнюючих інноваційних структур (інно-
ваційні центри, технопарки, технополіси, центри 
оцінки технологій, агентства по трансферу техноло-
гій, бізнес центри, бюро патентного та юридичного 
захисту, інтелектуальної власності, бюро незалеж-
ної експертної оцінки проектів, відділи маркетингу 
і реклами продукції, центри міжнародного зв’язку 
і телекомунікацій, лізингові і транспортні компанії, 
центри підготовки і підвищення кваліфікації праців-
ників турбізнесу та ін..);

4. Формування в Україні системи взаємо- 
пов’язаних фінансових інститутів, призначених для 
фінансування інфраструктури інноваційної діяль-
ності і інноваційних проектів в галузі туризму та 
рекреації.
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ИННОВАЦИОНЫЕ ПРОЦЕСЫ НА РЫНКЕ ТУРИЧСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Гуштан Т.В.
асисстент кафедры товарознавства и коммерческой деятельности 
Ужгородского торгово-экономического института 
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрена структура стратегического управления туристической отраслью. Определены факторы 
развития туристического бизнеса и инновационные стратегии в развитии туристической отрасли Украины, 
а также факторы, которые осуществляют соответствующее влияние на инновационные процессы в туризме. 
Представлена классификация и основные принципы инноваций в туристической индустрии. Определено, 
что в туристической индустрии инновационная деятельность должна развиваться по трем основным направ-
лениям: организационные инновации; маркетинговые инновации; периодические инновации (продуктовые 
инновации).
Ключевые слова: инновации, туристическая индустрия, инновационные процессы, стратегическое управле-
ние, туристический продукт, принципы инноваций, факторы туристического бизнеса.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE TOURIST INDUSTRY

Guchtan T.V.
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Kyiv National Trade and Economic University

In the article the structure of strategic management of tourism industry. Factors countries the development of tourism 
and innovative strategies in the development of tourism industry in Ukraine, as well as factors that impact on the 
appropriate innovative processes in tourism. Presented classification and basic principles of innovation in the tourism 
industry. It was determined that the tourism industry should develop innovation in three key areas: organizational 
innovation; marketing innovation; periodic innovation (product innovations).
Keywords: innovation turystystychna industry, innovation processes, strategic management, tourism product, the 
principles of innovation, factors of tourism.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

Король М.Ю.
студентка
Ужгородського національного університету

Розкрито особливості інституційно-правового та фінансового забезпечення прикордонного спів-
робітництва; досліджено європейський досвід розвитку прикордонних регіонів та функціонування 
нових форм прикордонного співробітництва; окреслено тенденції та напрями розвитку прикордонної 
інфраструктури України в контексті розширення ЄС.
Ключові слова: інфраструктура, прикордонне співробітництво, єврорегіон, кластер, розширення 
ЄС, прикордонні регіони.

У сучасних умовах транскордонне співробітни-
цтво як елемент державної політики займає важливе 
місце в системі пріоритетів соціально- економічного 
розвитку регіонів, а також європейської інтеграції 
України. 

Процес входження України у європейський 
інтеграційний простір і визнання її європейськими 
партнерами потребує координації зусиль з розвитку 
співпраці з країнами ЄС і в першу чергу – сусідами 
України. Тому розвиток транскордонних регіонів, в 
рамках яких формуються інтенсивні та багаторівневі 
взаємодії між усіма суб’єктами та учасниками тран-
скордонного співробітництва, є важливим об’єктом 
сучасної регіональної політики.

Основою транскордонного співробітництва є 
процес створення зв’язків і договірних відносин 
у прикордонних теренах із метою пошуку рішень 
для спільних та ідентичних проблем, а «філософія 
транскордонного співробітництва» полягає в тому, 
що два суміжні прикордонні регіони співпрацюють 
у процесі розробки планів і вибору пріоритетів роз-
витку, а не працюють окремо, а потім узгоджують 
плани розвитку за окремими заходами. Транскор-
донна співпраця полягає в тому, щоб у діалозі в усіх 
сферах життя були задіяні всі соціальні групи насе-
лення та адміністративні органи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема-
тиці прикордонного співробітництва приділяли 
увагу багато вчених-політологів, економістів, геогра-
фів. Наприклад, О. Шаблій досліджував територію 
західної частини України як прикордонну територію, 
дослідженням політико-географічних аспектів фор-
мування та функціонування західного державного 
кордону України займалася О. Малиновська, питан-
нями митної та прикордонної інфраструктури займа-
лися Н. Коцан, А. Вавринюк, деяким аспектам тран-
скордонного співробітництва України присвячені 
праці Є. Савельєва, Т. Тюшки, Б. Кавалка, Н. Ісако-
вої. Дослідженням проблем розвитку транскордон-
ного та прикордонного співробітництва в останні 
роки присвячені роботи таких українських науков-

ців, як П. Бєлєнький, М.І. Долішній, Н.П. Луци-
шин, А. Мельникова, В.П. Мікловда, М.А. Лендєл, 
Є.Б. Кіш, В.В. Сухенко, Ю.Г. Губан, О.В. Погрибен-
ник, П.І. Шилепницький та інші. Однак, у зв’язку з 
розширенням Європейського Союзу відбулися зміни 
у співпраці прикордонних регіонів України. Тому, 
дана тема не є достатньо вивченою, та представляє 
інтерес для системного вивчення на прикладі при-
кордонної інфраструктури.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
вивчення сучасного стану прикордонної інфраструк-
тури України сформувати практичні рекомендації 
щодо подальшого її розвитку в умовах співпраці з 
країнами-членами ЄС.

Виклад основного матеріалу. Прикордонні регі-
они часто мають специфічний статус та відіграють 
динамізуючу роль у процесі міжнародного співро-
бітництва. Про це свідчить як інтеграційна практика 
міждержавних угруповань, так і співробітництво 
країн, які не уклали між собою угод щодо утворення 
більш або менш щільних інтеграційних об’єднань. 
Ідеться про те, що прикордонні території в особі 
окремих адміністративно-територіальних одиниць, 
відповідних органів влади та управління можуть 
становити специфічну суб’єктність міжнародної 
економічної діяльності [5].

Поняття інфраструктури досить широке. До 
інфраструктури прийнято відносити сукупність 
галузей, організацій та підприємств, що входять 
в ці галузі, діяльність яких носить спрямований 
характер. Всі вони покликані створювати умови 
для ефективного функціонування виробництва 
або товарообігу, а також нормальної життєдіяль-
ності людей. В інфраструктуру включають дороги, 
транспорт, зв’язок, складське господарство, 
водопостачання, зовнішнє енергопостачання, 
спортивні споруди, обслуговуючі підприємства 
та озеленення. Іноді до інфраструктури відно-
сять охорону здоров’я, науку, освіту. Капітальне 
будівництво обслуговує соціальну і виробничу  
інфраструктури [6].
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Окрім вигідного геополітичного розташування 
важлива роль у виконанні транзитних функцій дер-
жави належить рівню розвитку прикордонної інфра-
структури, ефективності роботи митних служб, про-
пускній спроможності пунктів пропуску. 

Пряма взаємодія українських кордонів з авто-
мобільною та залізничною Транс-Європейською 
Транспортною Мережею відбувається в наступних 
місцях: 

– На кордоні з Угорщиною – Тиса (автошлях); 
Чоп/Батово (залізниця); 

– На кордоні з Польщею – Краковець, Рава-
Руська, Ягодин (автошлях); Ягодин, Мостиська II 
(залізниця); 

– З Румунією – Д’якове, Порубне (автошлях); 
Д’якове, Вадул-Сірет (залізниця); 

– Зі Словакією–Ужгород (автошлях); Чоп (заліз-
ниця). 

За оцінками експертів щодо роботи прикордон-
них пунктів пропуску основними проблемами в міс-
цях з’єднання України та ТЄМ-Т є [3]:

– Більша за середню кількість документів, необ-
хідних для митного оформлення імпортних або 
експортних товарів. В Україні вимагається на 40% 
більше документації на експорт і вдвічі більше папе-
рів на імпортовані товари, ніж в середньому в кра-
їні-члені ОЕСР. Це напряму впливає на подовження 
терміну проведення митного оформлення, що в свою 
чергу призводить до збільшення транзакційних 
витрат на рух в Україні.

– Тривалий час проведення митного оформлення. 
На відміну від України, в більшості розвинених 
країн ЄС митне оформлення проводиться в режимі 
он-лайн без надання додаткових документів.

– Високі імпортні та експортні логістичні витрати 
як для імпортних, так і для експортних контейнер-
них перевезень. Результати дослідження у сфері 
транскордонної торгівлі наведено в таблиці 1. 

Через значний ефект «часу пік» ефективність 
роботи на великих автомобільнихпунктах пропуску 

суттєво коливається. Це призводить до тривалих 
затримок, особливо під час великих свят та у вихідні 
дні. Не менш важливим є те, що на західних кордо-
нах обробляються значні об’єми автомобільних ван-
тажних перевезень до і з країн ЄС та СНД. Час про-
ходження вантажів вимірюється скоріше днями, а не 
годинами [2]. 

Залізничні пункти пропуску через державний 
кордон менш проблемні щодо часу проходження 
та ефективності функціонування. Це пов’язано з 
тим, що перевезення великих об’ємів здійснюються 
однією партією і, відповідно, за однією декларацією, 
а також те, що більшість перевезень – це вантажі 
низької вартості, тому розмір належного мита також 
менший. Час митного оформлення на кордонах 
України становить приблизно 2-4 години, це вважа-
ється прийнятним, якщо врахувати можливу потребу 
в заміні колісних пар [1]. 

Головною «брамою» України в Центральну і 
Південну Європу, де здійснюються основні обсяги 
перевезень пасажирів і вантажів є м. Чоп, що зна-
ходиться на кордоні з Угорською та Словаць-
кою республіками. Середня пропускна здатність  
МПП Чоп – Захонь становить 3300 автомобілів на 
добу. Це високий показник з точки зору європей-
ських вимог, проте цього не достатньо для забезпе-
чення фактичних потреб – існуючий транспортний 
потік у 1,5–3 рази перевищує проектні можливості 
пунктів пропуску [1]. 

На україно-польському кордоні серед пунктів 
пропуску, що мають достатньо високий технічний 
і організаційний рівень за європейськими стандар-
тами – Ягодин 1 (2100 автомобілів на добу), Устилуг 
(600 автомобілів/добу), Шегині (1500), Краковець 
(5000) та ін. [9]. Але не дивлячись на це, їх проектні 
можливості є значно меншими ніж фактичні паса-
жиро- і вантажопотоки. Наприклад, на МАПП «Яго-
дин» завантаженість пункту щодо легкових авто-
мобілів – 102,6%, автобусів 111,1%, вантажних 
автомобілів 119,0%; на МАПП «Устилуг» відповідні 

 

Таблиця 1
Результати дослідження у сфері транскордонної торгівлі [3] 
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показники становлять – 116,6% щодо легкових авто-
мобілів і 733,3% щодо автобусів; на МАПП «Сміль-
ниця» щодо перетину легкових автомобілів стано-
вить 560,8%, МАПП «Рава-Руська» – 218,1%, щодо 
вантажних автомобілів – 158,0% [4]. 

Це свідчить про те, що пропускна спроможність 
не відповідає рівню розвитку економічних та куль-
турних відносин України з європейськими країнами. 
Крім того, рівень технічного забезпечення пунктів 
пропуску, зокрема технічними та спеціальними засо-
бами контролю, становить 39% від потреби (засо-
бами для огляду транспортну, розвантажувальною 
технікою, засобами дистанційного контролю) [2]. 

Проблема недостатньої кількості пунктів про-
пуску, невідповідного рівня їх облаштування та 
низької пропускної спроможності послаблює конку-
рентні позиції нашої держави на ринку транзитних 
перевезень, створює переваги для сусідніх країн і 
погіршує наші перспективи на майбутнє, оскільки 
процес формування транзитних потоків набуває 
ознак традиційності й консервативності.

Динаміка та характер розвитку конвергентних 
процесів у соціально-економічному просторі тран-
скордонного регіону між Україною та ЄС визна-
чаються не тільки кількісними параметрами тор-
говельного та інвестиційного співробітництва між 
прикордонними регіонами України та сусідніх із 
нею держав. Значний вплив на потенціал транскор-
донної конвергенції регіонів чинять також інсти-
туційні чинники, передусім якість інституційної 
інфраструктури прикордонних територій кожної із 
держав – учасниць транскордонної співпраці. 

Систематизуючи елементи інституційної інфра-
структури транскордонного регіону між Україною та 
ЄС у контексті активізації конвергентних процесів у 
його межах, доцільно виокремити ключові функції 
кожного із них та механізми їх впливу на поширення 
соціально-економічної конвергенції між прикордон-
ними регіонами України, з одного боку, та Польщі, 
Словаччини, Угорщини і Румунії, з іншого [4]. 

Аналізуючи механізми впливу основних еле-
ментів інституційної інфраструктури на поширення 
конвергентних процесів у соціально-економічному 
просторі транскордонного регіону між Україною та 
ЄС, першочергову увагу доцільно акцентувати на 
діяльності інституцій, орієнтованих на поглиблення 
транскордонного співробітництва в основних секто-
рах економічного співробітництва. 

Наприклад, якщо аналізувати сучасний етап 
європейської інтеграції України, то одним із таких 
секторів є аграрний, а ключовими ланками інститу-
ційної інфраструктури, які забезпечують соціально-
економічну конвергенцію прикордонних регіонів у 
процесі функціонування транскордонного аграрного 
ринку, є: аграрні палати, агроіндустріальні парки, 
агротехнопарки, транскордонні аграрні кластери та 
агробізнес-інкубатори тощо. 

На жаль, доводиться констатувати, що діяльність 
вказаних інституцій у прикордонних регіонах Укра-
їни, які межують з ЄС упродовж тривалого періоду 
часу, продовжує залишатися малорезультативною, 

незважаючи на ті значні позитивні зміни, які від-
булися в розвитку інституційно-правового забезпе-
чення транскордонного співробітництва між Укра-
їною та ЄС протягом останніх років. Передусім це 
стосується фактичної відсутності нових організа-
ційних форм у процесі розвитку транскордонного 
співробітництва, зокрема аграрно-технологічних та 
аграрно-наукових парків, транскордонних агроінду-
стріальних зон тощо [5]. 

Для вирішення існуючих проблем та для здій-
снення транзитних функцій держави і покращення 
показників їх реалізації необхідно насамперед забез-
печити належне фінансування галузі транспорту-
вання. Фінансова підтримка транспортного сектору 
в Україні забезпечується як на рівні держави так і за 
участю ЄС шляхом впровадження відповідних про-
ектів і секторальних програм. 

Наразі існує партнерський проект Уряду Укра-
їни та Європейського Союзу «Підтримка інтеграції 
України у транс’європейську транспортну мережу 
ТЄМ-Т». Співпраця включає координацію та зако-
нодавче забезпечення роботи для автомобільного, 
залізничного, авіаційного, морського та річкового 
транспорту та розвитку послуг мультимодального 
транспорту. 

Стратегія визнає, що добре налагоджена тран-
спортна система є важливою для соціально-еко-
номічного розвитку країни та підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки [1]. 
Затвердження Транспортної стратегії України до 
2020 року, участь у розробці якої брали експерти 
проекту, було базовою умовою запровадження Про-
грами Секторальної Бюджетної Підтримки для цього 
сектору.

Географічне розташування та наближеність 
західних областей України до кордонів ЄС дозволяє 
скористатися фінансовими можливостями європей-
ських фондів для розвитку транспортної сфери та 
прикордонної інфраструктури, що сприятиме поси-
ленню транзитного потенціалу територій. Західні 
області України беруть участь у наступних програ-
мах транскордонного співробітництва ENPI СВС: 
Польща – Україна – Білорусь; Угорщина – Словач-
чина – Україна – Румунія; Румунія – Молдова – 
Україна. В рамках кожної з програм передбачено 
підтримку проектів, спрямованих на підвищення 
якості та доступності соціально-економічної інфра-
структури, зокрема, в сфері транспорту, логістичних 
систем, удосконалення транспортної інфраструк-
тури перетину кордону та обладнання на прикор-
донних пунктах контролю. На пріоритети, що вклю-
чають підтримку вищезазначених проектів кожна 
з програм виділяє не менше 30% свого бюджету  
(див. табл. 2).

Транзитний потенціал України має високу пер-
спективність та цінність, його ефективна реаліза-
ція дасть змогу не тільки додатково одержати зна-
чні фінансові ресурси, але і зайняти достойне місце 
серед провідних країн-транзитерів, використати 
переваги свого сприятливого геополітичного та гео-
економічногорозташування.
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Серед основних факторів, що стримує транзитний 
потік через українські кордони є потенційний ризик-
затримок на кордоні, що зумовлений низьким рівнем 
розвитку прикордонної інфраструктури, недостатньою 
пропускною здатністю пунктів перетину кордону, три-
валим часом митного оформлення вантажів. Участь 
західних регіонів України у європейських транскор-
донних ініціативах сприяє вирішенню існуючих про-
блем у сфері транспорту та прикордонної інфраструк-
тури та розширює перспективи збільшення транзитних 
потоків через українські західні кордони [6]. 

Висновки. Отже, з метою залучення фінансових 
ресурсів для реалізації транскордонних проектів та 
їх ефективного впровадження необхідно: 

– Надати місцевим органам влади право само-
стійно відбирати на конкурсній основі пріори-

тетні транскордонні проекти та співфінансувати 
їх за рахунок коштів, передбачених відповідними 
статтями місцевого і державного бюджетів. Це 
забезпечить належну організаційно-фінансову під-
тримку учасників транскордонних проектів, які 
реалізуються в межах програм транскордонного  
співробітництва. 

– Сприяти українським бенефіціарам транскор-
донних програм ЄС у отриманні пільгових цільових 
кредитів (з низькою відсотковою ставкою), що забез-
печить можливість співфінансуватиобов’язкові 10 % 
бюджету проекту.

– Збільшити статті витрат бюджетів всіх рівнів 
для забезпечення належних обсягів співфінансу-
вання участі у проектах транскордонного співробіт-
ництва.

 

Таблиця 2. 
Розподіл коштів транскордонних програм[78]
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Поглиблено та узагальнено теоретичні знання щодо сутності поняття державний борг. Розроблено 
пропозиції щодо удосконалення сучасного стану державного боргу України та здійснено пошук шля-
хів його ефективного погашення.
Ключові слова: банківська система, державний борг, фінансова стійкість, рентабельність.

Постановка проблеми. У перехідній економіці 
України державний борг все більше набуває харак-
теру не лише фінансової, але і соціально-політичної 
проблеми. Питання управління, обслуговування та 
погашення державного боргу є особливо важливим 
в контексті тих економічних труднощів, які впро-
довж останніх років переживає Україна. Розв’язання 
проблеми погашення державного боргу є одним із 
ключових факторів економічної стабільності в кра-
їні. Від характеру врегулювання боргової проблеми 
в значній мірі залежить бюджетна дієздатність дер-
жави, стабільність її національної валюти, а відтак 
фінансова підтримка міжнародних фінансових орга-
нізацій. Необхідність розв’язання цих питань потре-
бує пошуку шляхів вдосконалення механізму обслу-
говування та погашення державного боргу в Україні.

Постановка задачі. Метою даної роботи є дослі-
дження сучасного стану державного боргу України 
та пошук шляхів його погашення.

Постановка завдання.
– поглиблення та узагальнення теоретичних 

знань щодо сутності поняття державний борг;
– розробка пропозицій щодо удосконалення 

сучасного стану державного боргу в Україні та 
пошук шляхів ефективного його погашення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні основи державного боргу та питання 
щодо його погашення висвітлюються в працях таких 
українських вчених, як: О.Д. Василик, А.С. Галь-
чинський, Г.В Кучер., В.В. Корнєєв, О.В. Плотніков, 
Т.Г. Бондарук, В.М. Суторміна, В.О. Степаненко, та 
інших.

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану дер-
жавного боргу та ефективності управління держав-
ним боргом набуває особливого значення в сучас-
них умовах. Для України, як і для більшості держав 
світу, державні запозичення є основним джерелом 
покриття дефіциту бюджету, причому як державного 
так і місцевих бюджетів. Розмір державного боргу, 
його динаміка і структура, темпи росту є одним з 
показників фінансового стану держави та ефектив-
ності державної боргової політики. 

Дефіцит державного бюджету, залучення та вико-
ристання позик для його покриття призвели до фор-

мування і значного зростання державного боргу в 
Україні. Великі розміри внутрішнього і зовнішнього 
державного боргу, а також відповідно зростання 
витрат на його обслуговування обумовлюють необ-
хідність вирішення проблеми державного боргу, а 
відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму 
його погашення.

Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу, держав-
ний борг – загальна сума боргових зобов’язань дер-
жави з повернення отриманих і непогашених кре-
дитів (позик) станом на звітну дату, що виникають 
внаслідок державного запозичення [1].

Державний борг країни поділяється на внутріш-
ній і зовнішній борги. Внутрішній державний борг – 
заборгованість держави перед усіма утримувачами 
облігацій внутрішньої державної позики й інших 
державних цінних паперів, тобто громадянами та 
підприємствами своєї країни, які є кредиторами дер-
жави. Зовнішній державний борг – це заборгованість 
держави перед іноземними кредиторами, тобто гро-
мадянами й організаціями інших країн [2, с. 543].

Розрізняють також капітальний і поточний держав-
ний борги. Капітальний борг – загальна сума заборго-
ваності минулих років і відсотків, що мають сплачува-
тися за позиками. Поточний борг – видатки держави, 
пов’язані з погашенням у поточному році боргових 
зобов’язань і належних до сплати в цей період про-
центів з усіх випущених на цей момент позик.

Основними причинами виникнення та зростання 
державного боргу в Україні є дефіцит державного 
бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу 
країни. Для фінансування дефіциту Державного 
бюджету України залучаються кошти міжнародних 
фінансових організацій.

Управління державним внутрішнім боргом 
держави здійснюється міністерством фінансів у 
порядку, погодженому з національним банком. Слід 
зазначити, що внутрішній борг має певні переваги 
над зовнішнім. Повернення внутрішнього боргу 
і виплати відсотків за ним не зменшують фінансо-
вий потенціал держави, тоді як зовнішній борг має в 
своїй основі відплив капіталу з держави.

До складу державного внутрішнього боргу 
України належать позики уряду України й позики, 
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здійснені при безумовній гарантії уряду для забез-
печення фінансування загальнодержавних програм. 
Державний внутрішній борг України складається із 
заборгованості минулих років та заборгованості, що 
виникла за борговими зобов’язаннями уряду Укра-
їни.

Для оцінки стану державного боргу використа-
ємо показник динаміки розміру державного боргу у 
відсотках до ВВП, який відображено на рис. 1.

 

Рис. 1. Відношення державного боргу до ВВП

Загалом розмір державного боргу України неви-
сокий у порівнянні з розвинутими країнами, але 
темпи його зростання, як бачимо на рисунку, вигля-
дають дійсно загрозливими. 

Тобто, якщо не знизити темпи зростання держав-
ного боргу, то це потенційно може привести до про-
блем в економіці країни. Зокрема це може призвести 
до падіння життєвого рівня; девальвації національ-
ної валюти; зростання на імпортні товари (у тому 
числі на пальне); інфляція; відставання зарплат і 
соціальних виплат від зростання цін.

Для оптимізації витрат, пов’язаних з фінансу-
вання дефіциту державного бюджету, держава здій-
снює заходи, які мають на меті погашення держав-
ним боргом. 

Управління державним боргом передбачає забез-
печення платоспроможності держави, тобто можли-
вість погашення боргів.

В Україні відповідальність за розроблення та 
реалізацію ефективної боргової стратегії держави 
різні міністерства та відомства, які тісно між собою 
пов’язані.

Зокрема, функції з управління державним боргом 
покладені на:

1) Кабінет Міністрів України;
2) Міністерство фінансів, в особі якого діє Депар-

тамент Міністерства державного боргу та Департа-
мент співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями;

3) Національний банк України;
4) Державна Казначейська служба України;
5) Державна фінансова інспекція України;
6) Рахункова палата України.
Слід відзначити, що на саму величину сукуп-

ного державного боргу ні один з цих органів не має 
впливу, оскільки цей аспект є прерогативою законо-
давчих органів, які визначають напрямок бюджетно-
податкової політики [3, с. 39].

Для ефективного управління державним боргом, 
розв’язання проблеми зниження боргового наванта-

ження та ризику невиконання боргових зобов’язань 
держави використовують різноманітні методи. Одним 
із найпоширеніших є рефінансування державного 
боргу, тобто погашення основної заборгованості і про-
центів за рахунок засобів, отриманих від розміщення 
нових позик. Для успішного застосування механізму 
рефінансування необхідно, щоб держава мала високу 
репутацію держави-позичальника. її досягнення та 
підтримка являється важливим фактором для успіш-
ного управління державним боргом. 

Управління державним боргом передбачає 
вивчення кон’юнктури на ринку позикових капі-
талів, проведення конверсії та консолідації позик і 
погашення раніш відпущених позик, використання 
чітких класифікаційних характеристик параметрів 
боргу. Це має важливе значення з точки зору огляду 
структури боргу, організаційних, процедурних та 
інших питань.

Важливим завданням управління державною 
заборгованістю є оптимізація структури боргу та 
скорочення його розмірів. У світовій практиці вико-
ристовується декілька методів оптимізації структури 
та скорочення державного боргу. Так, сплата бор-
гів може здійснюватися за рахунок бюджетних, або 
золотовалютних резервів країни.

В умовах значного державного боргу держава 
вдається до рефінансування державного боргу, тобто 
погашення заборгованості шляхом випуску нових 
позик. Рефінансування може використовуватися і 
при обслуговуванні зовнішнього боргу за умови, 
що репутація країни на міжнародному фінансовому 
ринку, а також економічна та політична стабільність 
не викликатимуть сумніву. Різновидом рефінансу-
вання є обмін облігацій попередньої емісії на нові 
облігації за регресивним співвідношенням з метою 
скорочення державного боргу.

Граничні розміри державного внутрішнього боргу 
України, його структуру, джерела і строки погашення 
встановлює Верховна Рада України одночасно з 
затвердженням Державного бюджету України.

Також використовуються й інші методи управ-
ління державним боргом, такі як відстрочка пога-
шення – перенесення дати виплати заборгованості 
на пізніший термін; уніфікація – об’єднання кількох 
позик в одну; анулювання державного боргу – від-
мова держави від своїх зобов’язань; новація – це 
домовленість між позичальником і кредитором щодо 
зміни зобов’язання по певному фінансовому кредиту 
іншим зобов’язанням.

Важливою складовою управління державним бор-
гом є його обслуговування, головна фінансова мета 
якого є зменшення вартості боргових зобов’язань, 
зниження тиску зовнішнього і внутрішнього боргу. 
В сучасних економічних умовах нашої країни це 
досить актуальна проблема. Видатки бюджету на 
обслуговування державного боргу постійно зрос-
тають, його тягар все більше перекладається на усе 
суспільство.

Ще однією проблемою щодо управління держа-
ним боргом є неналежна нормативно-правова база. 
На сьогодні в Україні існує значна кількість нор-
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мативно-правових актів, які частково регулюють 
порядок утворення державного боргу, його обслу-
говування та погашення, проте вони не створюють 
цілісної системи, порядку, форм та методів ефектив-
ного управління державним боргом.

Отже треба відзначити, що, по-перше, чинним 
законодавством не врегульований порядок витра-
чання коштів на управління державним боргом, до 
цього часу не прийнято спеціального єдиного закону 
про загальний державний борг, що є неприпустимим; 
по-друге, у зв’язку з тим, що основні граничні показ-
ники боргової безпеки, які застосовують в Україні, 
характеризують уже кризову межу боргового стану, 
доцільно розробити систему показників, які б окрес-
лювали інші стадії боргового стану, розробити 
стратегію зниження боргової залежності України з 
метою зменшення видатків на утримання боргу та 
залучення України на світовий кредитний ринок не 
тільки як позичальника, а й як кредитора; по-третє, 
враховувати світовий досвід управління державними 
запозиченнями, досвід організації ринків державних 
цінних паперів; по-четверте, необхідно підвищувати 
рівень інвестиційної привабливості та зменшення 
можливих ризиків економічного і політичного серед-
овища і, по-п’яте, треба підіймати рівень теоретич-
ного та практичного обґрунтування щодо викорис-
тання фінансових ресурсів держави та управління 
державним боргом.

Слід враховувати, що у випадках, коли країни, 
обтяжені значним зовнішнім боргом, відмовляються 
від зовнішніх джерел фінансування і нарощують 
обсяг внутрішніх запозичень, прирікають економіку 
на інфляцію. Крім того, збільшення збору податків, 
є ефективним способом компенсації обсягу зовніш-
ніх запозичень, що знижується. Тобто, враховуючи 
конкурентні реалії у світі, і зокрема й Україні, необ-
хідно переосмислити взаємозв’язок категорій зовніш-
ній борг – монетарна політика – фіскальна політика. 
Зменшення зовнішнього боргу не повинно відбува-
тися за рахунок згортання інвестиційних процесів, 
інфляції, збільшення податкового тягаря. Негативним 
наслідком цього може стати гальмування економіч-
ного розвитку країни в цілому, придушення іннова-
ційних та інформаційно містких секторів [4, ст. 47].

В Україні потрібно створити таку боргову страте-
гію, яка була б направлена на стабільне економічне 
зростання, забезпечення необхідних темпів приросту 
ВВП та повної зайнятості, стримування інфляційних 
процесів, забезпечення фінансування соціальних 
програм, формування достатніх обсягів кредитних 
ресурсів для розвитку підприємницької діяльності, 
залучення необхідних обсягів іноземних інвестицій. 
Ця стратегія як в широкому, так і у вузькому розу-
мінні, потребує від держави системного підходу і 
визначає багатоплановий характер управління (регу-
лювання) державної заборгованості [5, ст. 85].

З кожним роком державний борг України зростає, 
головними причинами цього явища є:

– нестабільність політичної ситуації в країні;
– неспроможність фінансування соціальних про-

грам;

– постійний дефіцит платіжного балансу країни;
– чутливість до коливань у світовій економіці;
– витрати на підтримку національної валюти.
Існують країни в яких державний борг у % до 

ВВП перевищую 150% (Греція та Японія), навіть 
США знаходиться у стані коли державний борг 
дорівнює 108,9%, але вона не є економічно відста-
лою країною хоча знаходиться на етапі економічного 
спаду, але може мінувати кризу і перейти на стадію 
підйому завдяки корегованій державній політиці. 
Тому можна зробити висновок, що державний борг 
не завжди є тягарем для держави.

У зв’язку з економічною та політичною ситуацією 
в країні зовнішній борг на кінець січня 2014 року 
склав 27,8 млрд. дол. США, і Україна повинна повер-
нути зовнішнім кредиторам 6,2 млрд. дол. США, з 
них 1 млрд. дол. США – вже в липні. Не варто забу-
вати і про борги за газ у розмірі 1,5 млрд. дол. США. 
Вірогідність дефолту в Україні вкрай висока. Щоб 
уникнути дефолту, Україні знадобиться зовнішня 
фінансова допомога, а останні події 2014 року 
можуть служити пересторогою для інвесторів. 
Станом на 1.03.2014 США планує надати Україні  
1 млрд. дол. США допомоги, а країни Євросоюзу  
15 млрд. євро., що дає можливість уникнути дефолту.

Висновки. Оптимізація боргової політики Укра-
їни потребує розробки та впровадження цілісної 
стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення 
нормативно-правового та інституційного забез-
печення боргової політики, коротко- та середньо-
строкові орієнтири управління державним боргом, 
інструменти радикального підвищення ефективності 
інвестиційної складової бюджетних видатків та стра-
тегічні завдання переорієнтації боргової політики, 
зменшення боргового тягаря та розвитку альтерна-
тивних, непозичкових інструментів фінансування 
бюджетних видатків. Така стратегія має узгодити дії 
органів державної влади, уповноважених здійсню-
вати управління державним боргом.

Для подолання грошових зобов’язань треба не 
тільки коригувати політику України спираючись на 
аналіз історичного розвитку і прогнозування май-
бутніх зрушень, а й переймати стратегії економічно 
розвинутих країн. Тобто можна виділити такі шляхи 
подолання даної проблеми: налагодження політич-
ної ситуації в країні; визначення напрямку борго-
вої стратегії, а саме співвідношення зовнішнього та 
внутрішнього державного боргу; припинення запо-
зичень та налагодження інвестиційного клімату в 
країні; дотримання економічно безпечного дефіциту 
бюджету; врегулювання податкової політики; спри-
яння розвитку внутрішнього ринку.

Отже, підсумовуючи вищесказане можна зробити 
наступні висновки, що стан державного боргу, тобто 
стан боргової безпеки, є одним із головних критеріїв 
оцінки ефективності державної фінансової політики. 
Ефективність політики по управлінню державним 
боргом найбільше буде визначатись відсутністю сут-
тєвого боргового навантаження на економіку країни, 
його поступовим зменшенням в довгостроковій пер-
спективі.
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УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Лотюк М.В.
студент
Університету економіки та права «КРОК»

В статті розглянуто сутність активів підприємства. Запропоновано заходи щодо підвищення ефектив-
ності використання активів на підприємстві. Визначено, що управління активами підприємства являє 
систему принципів та методів розробки й реалізації управлінських рішень.
Ключові слова: підприємство, активи, капітал, фінансова діяльність, фінансова політика, основний 
капітал, оборотний капітал, інвестиції 

Постановка проблеми. Система управління 
активами підприємства – важливий елемент під-
вищення ефективності діяльності підприємства, 
оскільки розробка та впровадження раціональ-
них підходів в управлінні активами забезпечують 
надійну фінансову стійкість, кредитоспроможність, 
інвестиційну привабливість підприємств. Процес 
управління активами підприємства доволі складний, 
оскільки включає вироблення загальногосподар-
ської стратегії його розвитку – виробничу, фінан-
сову, інвестиційну. Проте існують проблеми, які 
полягають в тому, що немає єдиних рекомендацій чи 
підходів, які б допомогли підприємству управляти 
розвитком активів для підвищення ефективності 
його діяльності, випуску сучасної високоякісної кон-
курентоспроможної продукції, завоювання нових 
ринків, впровадження інновацій, тощо. Вказане обу-
мовлює актуальність теми дослідження. 

В діяльності кожного підприємства істотну роль 
відіграє вирішення проблеми забезпечення його 
функціонування необхідним та достатнім обсягом 
коштів, що є запорукою ведення його ефективної 
господарської діяльності й отримання високого кін-
цевого фінансового результату. Джерелами форму-
вання капіталу підприємства можуть бути власні та 
позикові ресурси. Для більшості підприємств осно-
вною частиною і базою всього фінансового капі-
талу є власний капітал, але діяльність підприємства 
в ринковій економіці неможлива без періодичного 
використання різноманітних форм залучення пози-
кових коштів. 

У виробничій діяльності підприємства фінансові 
ресурси є матеріальною основою, фінансовою базою 
утворення та використання фінансового капіталу. 
Слід зазначити, що капітал – це частина фінансових 
ресурсів, які вкладаються у виробництво і приносять 
дохід по завершенні господарського обороту. Тобто, 
капітал виступає як перетворена у виробництво 
форма фінансових ресурсів. 

Проте, деякі проблеми управління активами під-
приємств залишаються невирішеними та потребу-
ють подальших досліджень і розробок. До однієї з 
них можна віднести відсутність належно обґрунто-
ваних підходів щодо оптимізації обсягу і структури 
активів підприємств (основних та оборотних) та 

джерел їх фінансування, адекватних сучасним умо-
вам ринкових відносин. 

Для сучасної економіки характерна нестабіль-
ність і висока динамічність зовнішнього середовища. 
Всі ці чинники негативно впливають на фінансове 
становище підприємства та змушують його керівни-
цтво постійно приймати рішення в умовах невизна-
ченості. Значна частина підприємств зіштовхнулась 
зі значними проблемами виробничого та фінансо-
вого характеру і знаходиться в кризовому стані. Вна-
слідок цього на перший план виходять фінансові 
аспекти діяльності підприємств; один з них – активи 
підприємства, їх склад та вартість, а також підтри-
мання на достатньому рівні. 

Структура капіталу, яка використовується на 
підприємстві, визначає чимало аспектів не тільки 
фінансової, але й господарсько-виробничої його 
діяльності – операційної й інвестиційної, активно 
впливає на кінцеві результати діяльності. Наслідком 
трансформації ринкових процесів та супроводжую-
чих їх кризових явищ стала гостра нестача необхід-
ного обсягу основних та оборотних активів, а також 
значні диспропорції в джерелах їх фінансування, що 
суттєво позначається на ефективності господарю-
вання. Водночас, низький рівень забезпеченості під-
приємств активами (особливо оборотними) супро-
воджується низьким рівнем їх використання. Все це 
потребує змін у підходах до управління оборотними 
активами з метою вирішення фінансових проблем та 
підвищення загальної господарської ефективності 
функціонування підприємств. 

Оптимізація джерел фінансування оборотних 
активів на підприємствах визначається раціональ-
ним співвідношенням між власними та позиковими 
коштами. Існують різні підходи до висвітлення 
цього питання; зокрема, воно може розглядатись 
через їхнє розмежування відносно сукупного норма-
тиву оборотних активів, за яким мінімальна потреба 
в оборотних активах повинна покриватись власними 
джерелами, а тимчасова – за рахунок короткостроко-
вих кредитів. Важливо, що єдиним джерелом фінан-
сування всіх оборотних активів підприємства може 
розглядатись банківський кредит, причому оборотні 
активи повинні фінансуватись на ¼ за рахунок дов-
гострокових позикових коштів і на ¾ за рахунок 
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короткострокових позикових джерел. Залучення 
позикових джерел може розглядатись економічно 
доцільним тільки при умові, що воно забезпечує 
зростання рентабельності власного капіталу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
засвідчує, що економічну суть капіталу підприємства 
науковці-дослідники розглядають через таку його 
характеристику, як головний чинник виробництва. 
В загальній системі факторів виробництва (капітал, 
земля, праця) капіталу належить пріоритетна роль, 
тому що він поєднує всі чинники в один виробничий 
комплекс; капітал відображає вкладені в господар-
ський процес фінансові ресурси підприємства, що 
дають дохід. В цьому випадку він не може виступати 
ізольовано від виробничого чинника у формі інвес-
тованого капіталу, акцентуючи увагу на активах. 

Вивченням питань, що стосується системи та 
механізмів управління на підприємствах активами, 
займається багато науковців. Актуальним пробле-
мам оцінки та управління активами підприємства 
присвячені роботи таких вчених-економістів, як 
І.А. Бланк [1] та Л.О. Коваленко [2], О.Г. Крама-
ренко [3] та Є.Г. Рясних [8], А.М. Поддєрьогін [10] та 
Г.О. Швиданенко [12], Л.Г. Ліпич [5] та А.В. Рибіцька 
[7], А.М. Ткаченко [9] та О.М. Чорна [11], Н. Шевчук 
[13] та Н.З. Шпак [14] та інших. 

Мета дослідження полягає у дослідженні тер-
міну «активи» підприємства та визначені шляхів 
вдосконалення та вироблення рекомендацій сто-
совно підвищення ефективності управління акти-
вами підприємства, значна частина яких перебуває 
в кризовому стані. Для цього слід відновити фінан-
сову стійкість та платоспроможність підприємств 
за рахунок оптимізації обсягу та структури оборот-
них активів і джерел їхнього формування. Предме-
том дослідження є процес управління оборотними 
активами і джерелами їхнього формування для від-
новлення фінансової стійкості і платоспроможності 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення 
процесу нормального та перспективного господар-
ського функціонування підприємства необхідно, 
перш за все, ефективно управляти його активами. 
Активи відіграють важливу роль в господарській 
діяльності підприємства, оскільки за допомогою їх 
ефективного формування і використання підприєм-

ство покращує свою діяльність, підвищує свій еко-
номічний потенціал і, як наслідок, одержує дохід 
(прибуток). 

Активи являють собою економічні ресурси під-
приємства в різних видах, які використовуються 
в процесі здійснення господарської діяльності. 
Всі вони формуються для конкретних цілей здій-
снення цієї діяльності у відповідності до місії та 
стратегії економічного розвитку підприємства та у 
формі сукупних майнових цінностей характеризу-
ють основу його економічного потенціалу. Активи 
підприємства повинні відповідати функціональній 
направленості та обсягам діяльності підприємства. 
Лише в такій відповідності вони становлять для 
підприємства певну цінність, як його економічні 
ресурси, що призначені для раціонального викорис-
тання в поточному та наступних періодах здійснення 
господарської діяльності. 

Активи являються майновими цінностями під-
приємства, що формуються за рахунок інвестова-
ного в них капіталу, який, вкладений в підприєм-
ницьку діяльність, матеріалізується у формі активів 
підприємства. 

В сучасній економічній теорії та господарській 
практиці, пов’язаній з використанням активів, засто-
совується багато визначень терміну «активи». Най-
більш поширеними серед них є наступні (табл. 1). 

Як зазначалось, у вітчизняній науковій тео-
рії і практиці виділяють безліч тлумачень терміну 
активи. З-поміж інших, найбільш правильним тлу-
маченням активів є сукупність матеріальних і нема-
теріальних цінностей підприємства, які мають гро-
шову оцінку та вартість, формування і використання 
яких призведе до отримання економічних вигід в 
майбутньому й характеризується впливом факторів 
часу, ризику та ліквідності. В наведеному визначенні 
закріплені матеріально-речова та нематеріальна 
форма активів, а також їх належність підприємству, 
здатність приносити дохід в майбутньому. 

Таким чином, активи можна інтерпретувати як 
певні економічні ресурси підприємства у формі його 
сукупних майнових цінностей, що у відповідному 
вартісному вираженні відображаються в балансі та 
використовуються ним в господарській діяльності 
з метою одержання певних економічних вигід. Така 
інтерпретація є простою, але, водночас, доволі чіт-

Таблиця 1 
Підходи до визначення терміну «активи» [4] 

Джерело Визначення 
П(С)БО 2 «Баланс» Активи становлять собою ресурси, що контролюються підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження еконо-
мічних вигод у майбутньому 

Бланк І.О., Урбан Н.М., 
Фаріон І.Д.,  
Філімоненков О.С.

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у формі належних йому 
сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з 
метою отримання доходу 

Михайленко П.П., 
Поддєрьогін А.М., 
Поліщук М.П. 

Активи являють собою ресурси, контрольовані підприємством, використання яких 
призводять до збільшення економічних вигод у майбутньому 

Коваленко Л.О. Активи, це всі види майна підприємства, що належать йому на праві власності й 
використовуються для здійснення статутної діяльності 
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кою і зрозумілою та повністю відображає еконо-
мічну суть активів підприємства. 

Отже, в економічній теорії та господарській прак-
тиці оперують різними термінами, які характеризу-
ють окремі види активів підприємства. Для забезпе-
чення ефективного та цілеспрямованого управління 
активами на підприємстві з’являється потреба в сис-
тематизації основних понять, що використовуються 
в практичній діяльності (табл. 2). Така класифікація 
виділяє найголовніші ознаки, за якими активи, як 
керована підсистема, найбільш чітко будуть відпові-
дати управлінським цілям і завданням підприємства. 

Управління активами підприємства – це складний 
процес, який полягає у правильному формуванні та 
використанні активів за їх обсягом, складом, струк-
турою із врахуванням впливу на них численних фак-
торів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Активи підприємства є насамперед інвестованим 
у виробництво капіталом. Дослідження історичної 
еволюції категорії «капітал» дозволяє виділити три 
основні підходи до його формування. Відповідно до 
першого підходу, капітал визначається як грошовий 
фактор, а гроші – основний чинник виробництва. 
Згідно з другим підходом, який виражає матері-
ально-речове трактування, капітал – це цінності й 
послуги, з участю яких створюється новий дохід. 
Третій підхід представляє капітал як виробничі від-
носини, які витікають з монополізації власності на 
засоби виробництва в руках підприємців. На основі 
вивчених підходів узагальнене визначення капіталу 
представлене як блага, які створюються новою пра-
цею та використовуються для виробництва товарів 
та послуг, що здатні приносити дохід [1, с. 18]. 

Управління активами – це система принципів та 
методів розробки і реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних із оптимальним їх формуванням з різно-
манітних джерел, а також забезпеченням ефектив-
ного їх використання в різних видах господарської 
діяльності підприємства [2, с. 259]. Таким чином, 
управління капіталом – це вплив суб’єкта ринку 
(підприємства) на об’єкт управління (капітал) з 
метою ефективного та оптимального використання 
цього об’єкта для ведення господарської діяльності 
суб’єкта. 

Ефективність господарської діяльності підпри-
ємства значною мірою залежить від рівня розвитку 
та вдосконалення системи управління активами. 

Управління активами суб’єктів господарювання 
тісно пов’язане із прийняттям управлінських рішень, 
оскільки їх величина і динаміка є важливими крите-
ріями для встановлення їх оптимальності. Активи 
завжди є необхідним атрибутом господарської діяль-
ності підприємства – з моменту його створення до 
ліквідації чи реорганізації. Водночас, управління 
активами передбачає вплив на їх обсяг і структуру, 
а також джерела фінансування з метою підвищення 
ефективності їх використання та раціоналізації. 
Налагоджений механізм управління активами перед-
бачає, зокрема: 

– чітку постановку цілей і завдань управління 
активами, а також контроль за їх дотриманням у пла-
новому періоді; 

– удосконалення методики визначення і еко-
номічного аналізу ефективності використання всіх 
видів активів; 

– розроблення напрямів оптимізації процесу 
управління активами, а також їх аналізу і впрова-
дження; 

– використання у процесі управління активами 
економічних методів та моделей, зокрема під час 
аналізу і планування; 

– розроблення методики оперативного управ-
ління високоліквідними обіговими активами; 

– розроблення загальної стратегії управління 
активами; 

– орієнтацію на використання внутрішніх важе-
лів впливу на процес управління активами [3]. 

Управління активами підприємства скероване на 
вирішення таких основних завдань: 

– формування достатнього обсягу фінансових 
ресурсів, що забезпечить необхідні темпи економіч-
ного розвитку підприємства; 

– оптимізація розподілу сформованого капіталу 
за видами діяльності та напрямами використання; 

– забезпечення умов досягнення максимальної 
дохідності активів при запланованому рівні фінансо-
вого ризику; 

– забезпечення мінімізації фінансових ризиків, 
пов’язаних з використанням активів, при запланова-
ному рівні їх дохідності; 

– забезпечення постійної фінансової рівноваги 
підприємства у процесі його розвитку; 

– забезпечення достатньої фінансової гнучкості 
підприємства; 

Таблиця 2 
Підходи до визначення терміну «активи» [6] 

Ознаки Види активів 
За формами функціонування Матеріальні Нематеріальні Фінансові Біологічні
За характером участі в господар-
ському процесі Оборотні Необоротні

За характером участі в різних 
видах господарської діяльності Операційні Інвестиційні

За можливістю амортизації Амортизовані Неамортизовані
За ступенем цінності Цінні Малоцінні
За ступенем ліквідності Абсолютно лік-

відні Високоліквідні Середньо- 
ліквідні 

Мало- 
ліквідні Неліквідні 
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– оптимізація оборотності активів; 
– забезпечення своєчасного реінвестування 

доходів. 
Вдосконалення системи управління активами 

підприємства, зокрема їх формування та викорис-
тання, набувають особливого значення, оскільки 
створення та розвиток необхідної фінансової 
ресурсної бази є важливою умовою сталого еконо-
мічного зростання. Під час розроблення фінансо-
вої політики підприємства потрібно вибрати таку 
структуру активів, яка при найнижчій вартості капі-
талу дасть можливість збільшити ринкову вартість 
економічної одиниці. Оптимальною є така струк-
тура активів, яка дасть змогу звести до мінімуму 
середньозважену вартість капіталу і, водночас, 
підтримати кредитну репутацію підприємства на 
рівні, що сприяє залученню додаткових фінансових 
ресурсів на прийнятних умовах. 

Структуру активів підприємства необхідно без-
посередньо пов’язувати з мобілізацією капіталу, 
оскільки це взаємопов’язані та невіддільні категорії. 
Тобто, можна стверджувати, що управління акти-
вами підприємства в значній мірі є управлінням його 
капіталом, оскільки сформований капітал підприєм-
ства завжди інвестується надалі в його активи. 

З позиції фінансової політики підприємства, існу-
ють такі базові стратегії управління капіталом: 

– консервативна (мета – отримання дохідності 
вищої, ніж за банківськими депозитами за значно 
менших ризиків, ніж на фінансовому ринку); 

– збалансована (де очікується отримання дохід-
ності, що порівнюється з середньоринковою за най-
ліквіднішими фінансовими інструментами, але з 
меншим ризиком); 

– ризикова (де метою є отримання максималь-
ного приросту активів); 

– індексна (призначена для потенційних інвес-
торів, які ставлять за мету одержання інвестицій-
ного доходу з інвестиційного портфеля фінансових 
інструментів, сформованого на основі індексу). 

Загалом, політика управління активами під-
приємства включає управління оборотними і нео-
боротними активами. Головним в управлінні нео-
боротними активами є їх своєчасне оновлення та 
підвищення ефективності використання. Головним 
в управлінні оборотними активами є забезпечення 
безперебійності виробничого процесу, прискорення 
оборотності активів, забезпечення ліквідності обо-
ротних активів, підвищення рентабельності оборот-
них активів та мінімізація ризиків і втрат. 

В сучасних умовах підприємствам необхідно 
проводити більш ефективну політику з управління 
активами, їх складом і структурою, а особливо 
збільшити рентабельність операційних необорот-
них активів за рахунок підвищення середньої вар-
тості операційних необоротних активів та збіль-
шити період їх обороту. Стосовно підвищення 
ефективності використання оборотних активів під-
приємства потрібно скорочувати тривалість опера-
ційного циклу за рахунок прискорення оборотності 
запасів та готової продукції. 

Для підвищення ефективності управління нео-
боротними активами підприємства необхідно здій-
снити наступне: 

– оптимізувати склад і структуру основних засо-
бів підприємства; 

– покращити технічний стан основних засо-
бів шляхом введення в експлуатацію нового облад-
нання й устаткування, проведення реконструкції та 
модернізації застарілого устаткування, що забезпе-
чить швидке оновлення активної частини основних 
виробничих фондів; 

– обрати альтернативні джерела фінансування 
основних засобів, які найбільш вигідні для підпри-
ємства; 

– підвищити фондовіддачу шляхом освоєння 
нових потужностей; 

– обрати оптимальні методи нарахування амор-
тизації, які сприятимуть реалізації економічної та 
науково-технічної стратегії підприємства; 

– придбати основні засоби за схемою фінансо-
вого лізингу, яка має переваги у порівнянні з банків-
ським кредитом.

Для забезпечення ефективного управління обо-
ротними активами підприємства необхідно здій-
снити наступне: 

– оптимізувати склад та структуру оборотних 
активів за допомогою прискорення їх оборотності в 
цілому та окремих їх елементів зокрема; 

– оптимізувати розмір грошових коштів шля-
хом проведення постійного контролю за розміром 
оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквід-
ній формі, а також через забезпечення відповідної 
частини високоліквідних активів у формі поточних 
фінансових інвестицій та інших активів, які, при 
необхідності, можуть швидко трансформуватись у 
грошові кошти, дасть можливість підтримувати на 
належному рівні платоспроможність підприємства; 

– оптимізувати запаси підприємства шляхом 
оцінки загальної потреби в сировині на плановий 
період, періодичного уточнення оптимальної партії 
замовлення сировини, регулярного контролю умов 
зберігання запасів; 

– оптимізувати структуру товарів шляхом ско-
рочення випуску товарів із низькою рентабельністю 
та збільшити випуск товарів, що мають позитивну 
рентабельність і належний рівень попиту; 

– оптимізувати рівень дебіторської заборгова-
ності шляхом проведення контролю за станом роз-
рахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності 
та ділової репутації дебіторів, страхування ризиків, 
тощо; 

– скоротити тривалість фінансового циклу шля-
хом прискорення обороту виробничих запасів та 
дебіторської заборгованості й некритичного спо-
вільнення оборотності кредиторської заборгованості 
підприємства постачальникам; 

– підвищити рівень рентабельності підприєм-
ства шляхом своєчасного використання тимчасово 
вільних залишків грошових активів для формування 
ефективного портфеля поточних фінансових інвес-
тицій. 
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Висновки. Управління активами підприємства 
відіграє важливу роль в господарській діяльності 
підприємства, оскільки від прийняття ефективних 
управлінських рішень керівництва стосовно активів 
підприємства залежить його подальша діяльність та 
конкурентоспроможність. 

Процес управління активами підприємства 
ускладнюється частою зміною умов, в яких воно 
функціонує, необхідністю оперативного прийняття 
рішень. Нестабільність податкового законодавства, 
наслідки фінансової кризи, низька платіжна дис-

ципліна зумовлюють істотну недостатність оборот-
ного капіталу у підприємств, що в багатьох випадках 
може призвести до їх банкрутства. 

Особливості складу і структури активів підпри-
ємств передбачають також специфіку формування 
капіталу. Капітал підприємств завжди пов’язаний 
з його виробничо-господарською діяльністю, що 
обумовлено особливостями його діяльності та без-
посередньо залежить від сфери здійснення підпри-
ємництва, специфіки організації виробничо-госпо-
дарської структури, тощо. 
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В статье рассмотрена сущность активов предприятия. Предложены меры по повышению эффективно-
сти использования активов предприятия. Определено, что управление активами предприятия представляет 
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Мельник Я.В.
студент
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У статті досліджено особливості розвитку електронних платіжних систем в Інтернеті. Зроблений 
аналіз існуючих в Україні електронних платіжних систем, виявлені їх переваги та недоліки. Проана-
лізовано сучасний стан розвитку електронних платіжних систем.
Ключовi слова: міжнародна платіжна система, електронні гроші, електронна комерція, платіжні 
картки, електронні платіжні послуги, державне регулювання.

Вступ. За останні десять років більшість комер-
ційних операцій, зокрема у сфері роздрібної тор-
гівлі, перемістилися у віртуальний простір. Відпо-
відні зміни в економічних відносинах призвели, на 
думку багатьох учених, до формування нової сфери 
суспільних відносин – електронної комерції, з якою 
фахівці пов’язують появу у віртуальному просторі 
електронних магазинів та запровадження нової 
форми розрахунку – електронних грошей.

Аналіз досліджень та публiкацiй. Проблемами 
розвитку електронних грошей та нових електронних 
платіжних систем у сучасній зарубіжній та вітчиз-
няній науковій літературі займалися Макарова М.В., 
Доля Т.С., Мацелик М.О. та інші.

Метою статтi є аналіз існуючих в Україні елек-
тронних платіжних систем, виявлення їх переваг та 
недоліків.

Виклад основного матерiалу. Електронні 
гроші – це записи в електронних системах про вза-
єморозрахунки суб’єктів економіки. При здійсненні 
покупки по тій або іншій системі електронних гро-
шей, – організація, що надала вам дану послугу, 
гарантує продавцеві оплату даних засобів.

Нові платіжні інструменти не з’являються випад-
ково за бажанням розробників, їх поява – об’єктивний 
процес, викликаний новими незадоволеними потре-
бами і підвищеними вимогами до ефективності та 
надійності платежів.

Електронні гроші вперше з'явилися в Японії у 
другій половині 1980-х років. У той час наперед 
оплачені чіпові картки деяких телефонних, тран-
спортних і торговельних компаній почали при-
ймати інші фірми. В Європі перші наперед оплачені 
електронні платіжні продукти було запроваджено 
з початку 1990-х років. Потрібно зазначити, що 
швидке впровадження банківських технологій про-
тягом останніх 5–6 років дало змогу і в Україні 
запровадити стандарти та механізми, які вже давно 
й успішно використовують усі промислово розви-
нуті країни світу. Йдеться про особистий банків-
ський рахунок кожної фізичної особи та емітовану 
платіжну картку [6].

Перш, ніж перейти до обговорення місця елек-
тронних грошей в економіці України, необхідно 
з’ясувати їх сутність та види.

Науково-технічний прогрес, розвиток електро-
нно-обчислювальної техніки сприяли появі в про-
відних зарубіжних країнах світу автоматизованих 
електронних апаратів для оброблення чеків і ведення 
поточних рахунків. Електронні прилади і система 
зв’язку для здійснення кредитних і платіжних опера-
цій (зарахування суми і списання коштів, перекази з 
рахунка на рахунок, нарахування відсотків, контроль 
за станом рахунка) шляхом передачі електронних 
сигналів без участі паперових носіїв сприяли виник-
ненню електронних грошей [5].

Електронні гроші поділяються на дві групи: на 
базі пластикових карт і глобальних мереж, як пра-
вило – це мережа Інтернет.

З електронними грошима на базі пластикових 
карт знайоме майже все міське населення, тому що 
саме зарплата більшістю організацій виплачується 
на пластикові картки також певна частина пенсіоне-
рів перейшла на таку виплату пенсій, але це пере-
важно у містах, а в селах і досі розносять пенсію ста-
рим, добрим способом – поштарем, варто сказати, 
що це не завжди зручно.

Якщо говорити про електронні гроші на базі гло-
бальних мереж, то тут кількість користувачів неве-
лика, це переважно міська молодь, але більшість 
і старших міських громадян, які мають справу з 
комп’ютером, хоч раз зустрічалися з такими понят-
тями як WebMoney, «Яндекс.Деньги», PayPal і т. д. 
Такі гроші використовують для оплати певних това-
рів чи послуг в мережі Інтернет.

Вимоги, що регулюють випуск та використання 
електронних грошей в Україні, викладено в статті 15 
Закону України «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» та Положенні про електронні 
гроші в Україні, затвердженому постановою Прав-
ління Національного банку України від 04.11.2010 
№ 481.

Статтею 15 Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» визначено 
поняття «електронні гроші» – одиниці вартості, які 
зберігаються на електронному пристрої, прийма-
ються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, 
яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї 
особи, що виконується в готівковій або безготівко-
вій формі.
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Законом визначено, що:
– випуск електронних грошей може здійсню-

вати виключно банк;
– випуск електронних грошей здійснюється 

шляхом їх надання користувачам або комерційним 
агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

– банк має право випускати електронні гроші на 
суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошо-
вих коштів;

– банк, що здійснює випуск електронних гро-
шей, зобов’язаний погашати випущені ним електро-
нні гроші на вимогу користувача;

– порядок здійснення операцій з електронними 
грошима та максимальна сума електронних грошей 
на електронному пристрої, що перебуває в розпоря-
дженні користувача, визначаються нормативно-пра-
вовими актами Національного банку України.

Таким нормативно-правовим актом Національ-
ного банку України є Положення про електронні 
гроші в Україні.

В Україні електронні гроші випускають, як пра-
вило, на основі карток Національної системи масо-
вих електронних платежів (НСМЕП) та міжнарод-
ної платіжної системи «Visa International», а також 
на програмній основі в системі «Глобал Мані» 
[2, с. 102].

На сьогоднішній день, українське населення може 
переказувати гроші, а також купувати та продавати 
товари за допомогою таких систем, як WebMoney, 
«Яндекс. Деньги», UkrMoney, LiqPay, Z–Payment, 
RBKMoney, E–Gold, Paypal, Money bookers, Liberty 
Reserve тощо. Проте, вищезазначені системи не 
мають юридичного узгодження з НБУ.

Слід також зазначити, що значення електронних 
грошей з кожним роком зростає. Зокрема, загальна 
сума операцій, на яку користувачі «електронних 
гаманців» здійснили операції з метою оплати товарів, 
робіт або послуг в 2015 році, склала 3,238 млрд. грн., 
що у 2,3 рази перевищує аналогічний показник 
2014 року (1,4 млрд. грн.), повідомляється на веб-
сайті Національного банку України. Найбільшими 
емітентами в 2015 році стали Фідобанк (система 
електронних грошей Monexy) – на 12,379 млн. грн., 
Альфа-Банк (Maxi) – на 9,315 млн. грн., Ощадбанк 
(GlobalMoney) – на 8,5 млн. грн. [10].

Всього станом на 1 січня 2016 року в обігу пере-
бувало електронних грошей на 30,962 млн. грн. 
(у 2014 році – 12,5 млн. грн.) [10].

Тобто, дані засвідчують про збільшення викорис-
тання електронних грошей, що пов’язано з низкою 
їх переваг, основні з яких: швидкість, зручність та 
економічність платежів. Незважаючи на позитивні 
сторони такого виду платіжних засобів, все ж таки 
є й негативні, а саме: значні ризики шахрайства, 
обмеженість обігу законами й постановами НБУ та 
неможливість зняти гроші без комісії. Відповідно до 
вищезазначеного, для подальшого успішного розви-
тку електронних грошей в Україні важливим є:

1. Застосування виваженої правової регламен-
тації, спрямованої, з одного боку, на підтримку 
їхнього розвитку, а з іншого – на запобігання їх 

використання з метою ухилення від оподаткування 
та контролю.

2. Подолання певних складнощів з ситуативним 
перерозподілом суб’єктів ринку і сфер регулювання 
між регуляторами [12, с. 124]. Наприклад, якщо 
зменшити допустимий поріг входу у «третій диві-
зіон» банків, то Україна змогла б майже повністю 
задовольнити попит ринкових ніш на ті продукти, 
які перебувають у сфері регулювання центрального 
банку, проте досить довгий період часу впроваджу-
ються «великими» банками «другого дивізіону». 
Окрім електронних грошей, це й послуги з при-
ймання малих платежів і виплат, а також питання з 
програмно – технічними комплексами самообслуго-
вування – терміналами тощо.

Таким чином, значення електронних грошей 
зростає з кожним роком, а їх обсяг стрімко збільшу-
ється і вже у 2018 році, за прогнозами аналітиків, 
планується бути на рівні 60 млн. грн. Проте, й досі 
існує низка обмежень, що стримують певну частину 
населення застосовувати новий вид платежу, а саме 
їх недовіра, відсутність необхідних знань та обме-
ження у переведенні в готівку чи поверненні коштів. 
Але, попри все, електронні гроші, з’явившись на 
ринку, вже не здадуть своїх позицій і, долаючи пере-
шкоди, утвердяться на ньому назавжди, що дасть 
змогу банківській системі України вийти на новий 
рівень розвитку та заощадити на емісії готівки.

Перевагами використання електронних грошей в 
Україні також є: 

1. Анонімність платежів. При здійсненні платежу 
електронними грошима, як правило, не потрібно 
повідомляти ніяку інформацію про себе, потрібен 
тільки номер електронного гаманця.

2. Захист від податкових органів.
3. Швидкість і зручність платежів. Гроші пере-

водяться майже миттєво, здійснити оплату можна 
не виходячи з будинку, якщо у вас є комп’ютер та 
Інтернет. Не потрібно заповнювати від руки платіжні 
доручення і т. д.

4. Можливість переказувати малі суми. Банки 
називають такі суми мікроплатежами.

Ще одним з переваг використання електронних 
грошей досить значні для модернізації грошового 
ринку України, та існує ряд недоліків, таких як:

1. Зберігання грошей власників гаманців на 
рахунках юридичних осіб.

2. Відсутність процента, який нараховується при 
зберіганні грошей.

3. Ризики шахрайства.
4. Зняти готівку без комісії не можна.
Значним недоліком розвитку системи електро-

нних грошей в Україні є питання безпеки в інтернеті 
та захисту від шахрайства систем електронних гро-
шей, оскільки системи електронних грошей масово 
використовують шахраї [1, c. 254-260].

Висновки. Таким чином, розширення викорис-
тання електронних грошей неминуче, тому що, 
незважаючи на певні недоліки, вони мають такі неза-
перечні переваги, як зручність, висока швидкість 
здійснення фінансових операцій, простота вико-
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ристання, анонімність, можливість передачі третім 
особам. Крім того, системи електронних платежів 
також значно розширюють можливості невеликих 
організацій, чиї витрати на операції з готівкою зна-
чно вищі порівняно з цифровими, включаючи збе-
рігання й транспортування. Використання мережі 

Інтернет вже зараз дозволяє продавцям забезпечити 
собі вихід на ринки з більш низькими витратами на 
маркетинг і рекламу. Економія, що забезпечує пере-
хід до електронних грошей, є привабливою для бан-
ків, оскільки собівартість будь-яких електронних 
трансакцій у кілька разів нижче звичайних.
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В статье исследованы особенности развития электронных платежных систем в Интернете. Сделан анализ 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ РИНКІВ  
МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Перило І.І.
студентка
Ужгородського національного університету

Економіка більшості країн світу протягом тривалого часу розвивалась, орієнтуючись на нафту й про-
дукти її переробки. Потреби в мінеральних ресурсах, сировині майже всіх держав світу не можуть 
бути забезпечені за рахунок власних, національних ресурсів. Водночас країни, що розвиваються, які 
мають значні запаси мінеральних ресурсів, зокрема енергоносіїв, не в змозі їх самостійно розробляти 
й споживати у значних кількостях. На основі процесу функціонування світових товарних ринків 
мінеральної сировини, характер тенденцій, що існує в галузі, можна використати, для розв’язання 
сировинної проблеми в країні.
Ключові слова: ринок, світовий товарний ринок, мінеральна сировина, глобалізація, ціноутворення, 
прогноз, ціна, коливання кон’юнктури ринку, експорт, імпорт.

Постановка проблеми. Економіка більшості 
країн світу протягом тривалого часу розвивалась, орі-
єнтуючись на нафту й продукти її переробки. Перехід 
на інші джерела енергопостачання вимагає значних 
капіталовкладень. Потреби в мінеральних ресурсах, 
сировині майже всіх держав світу не можуть бути 
забезпечені за рахунок власних, національних ресур-
сів. Водночас країни, що розвиваються, які мають зна-
чні запаси мінеральних ресурсів, зокрема енергоно-
сіїв, не в змозі їх самостійно розробляти й споживати 
у значних кількостях. Сировина, що добувається в цих 
країнах з допомогою і за участю промислово розвину-
тих країн, у більшості випадків становить переважну 
частину експорту і є єдиним джерелом надходження 
коштів для вирішення проблем соціально-економіч-
ного розвитку. Зростання політичної й економічної 
самостійності країн «третього світу» веде до усві-
домлення несправедливості у використанні їхнього 
ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із вивченням світових товарних 
ринків висвітлювали вітчизняні та зарубіжні вчені, 
такі як: Рой Л.В., Мюллер Д.К., Кругман П., Левіт Т., 
Лук’яненко Д.Г., Неклесса А.І., Хербергер А., Олей-
ников Е.А., Омае К., Осипов Ю.М., Ругман А.В., 
Сенчагов В.К., Сорос Дж., Філіпенко А.С., Фуку-
яма Ф., Хвесик М.А., Хлобистов Є.В., Шевчук В.Я. 
та інші. Однак, через постійні зміни, що спостеріга-
ються, дана тема не є достатньо вивченою, та потре-
бує подальшого дослідження. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі 
вивчення і аналізу сучасних тенденцій на світових 
товарних ринках мінеральної сировини та процесу 
їх функціонування, визначити характер тенденцій, 
що існують в галузі, а також, враховуючи цей досвід, 
виділити завдання, що виникають у зв’язку з пробле-
мою розвитку ринку мінеральної сировини в Україні 
та створити засоби для їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Розвиток наці-
онального ринку нафти і нафтопродуктів визнача-

ється багатьма чинниками, що формують попит на 
нафту і її пропозицію. Попит на нафту визначається, 
насамперед, темпами росту національної економіки, 
а також низкою інших факторів, до числа яких відно-
сяться структурні характеристики попиту на нафту, 
енергоємність економіки, кліматичні умови, рівень 
ефективності енергоспоживаючих технологій і від-
носна конкурентноздатність інших видів палива. 
Пропозиція нафти на ринку визначається попитом, 
геолого-технологічними факторами, структурними 
характеристиками національного і світового вироб-
ництва й експорту/імпорту нафти, а також низкою 
інших факторів, включаючи фактори випадкового 
характеру [2].

Ціни внутрішнього ринку на нафту, формуючись 
під впливом світового попиту та пропозиції, здій-
снюють зворотний вплив, як на внутрішній попит, 
так і на пропозицію нафти. Надзвичайно високі 
нафтові ціни стримують економічне зростання і 
збільшення попиту. При цьому також стимулюється 
заміщення нафти іншими видами палива. Одночасно 
високі ціни стимулюють збільшення виробництва 
або імпорту нафти. У результаті такого обмеження 
попиту і розширення пропозиції створюються пере-
думови для зниження світових, а отже і внутрішніх 
цін на нафту. При низьких цінах на нафту, навпаки, 
стимулюється попит і скорочується пропозиція. 

Як результат, створюються передумови для 
наступного росту нафтових цін. Таким чином, спо-
стерігаємо взаємозалежність ділової активності 
та стану кон’юнктури ринку нафти і нафтопродук-
тів. Стабільність світового і національного обміну 
нафтою і нафтопродуктами виступає гарантією 
забезпечення сталого розвитку національних еконо-
мічних систем, що в свою чергу є одним зі структур-
них елементів національної економічної безпеки [1].

Ціни на нафту Brent в 2015 році в середньому 
становили 52,39 дол./барель, що знизилися аж на  
46,56 дол./барель в порівнянні з показниками 
2014 року, що став найнижчим середньорічним 
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показником з 2004 року. Видобуток нафти в США 
знизився, а зростання видобування в країнах ОПЕК 
привели до значного її здешевлення (зокрема, в Іраку 
та Саудівській Аравії) на ринку [5].

Світове споживання нафти збільшилося на 
1,9 млн. барелів на добу, або, майже на 1,9% від-
носно недавнього середньорічного показника, що є 
значно більшим, ніж цей показник в 2014 році, що 
становив 1,1 млн./барелів на добу.

Відносне збільшення споживання було відмічена 
в країнах ОЕСР, де кількість споживання збільши-
лася на 510000 барелів на добу (+ 1,1%), у порів-
нянні із середнім зниженням на 1,1% в минуле деся-
тиліття. Зростання споживання в США збільшилося 
на 1,6%, або 290,000 барелів на добу, і ЄС (+1,5%, 
або 200 000 барелів на добу), в той час як в Японії був 
зафіксований найбільший показник в зниженні спо-
живання нафти (-3,9%, або -160000 барелів на добу). 
За межами ОЕСР, імпорт нафти також збільшився в 
таких країнах як: Китай (+6,3%, або 770000 барелів 
на добу), Індія (+8,1%, або 310,000 барелів на добу).

Світове виробництво нафти навіть збільшується 
вже другий рік поспіль, а її виробництво за меж-
ами ОПЕК сповільнилося в порівнянні з минулими 
роками (див. рис. 1).

Світове споживання природного газу зросло 
на 1,7% в 2015 році, тобто, збільшилося на 0,6% в 
порівнянні з 2014 роком, однак, дотепер, цей показ-
ник менший, за показники останніх 10 років, в серед-
ньому на 2,3%. Як і ситуація з нафтою, середній 
показник споживання за межами ОЕСР збільшився 
на 1,9%, зараз становить 53,5% від показника гло-
бального споживання, але на 1,5% вище середнього 
рівня в країна ОЕСР.

Серед країн що розвиваються, показники Ірану 
по споживанню природного газу збільшилися на 
6,2%, а Китаю на 4,7%, не дивлячись на факт, що 
зростання споживання в Китаї 2015 року, було мля-

вим, в порівнянні з показниками за останні 10 років, 
коли споживання збільшувалося в середньому на 
15,1% [3].

В той же час, Росія зафіксувала найбільш значуще 
зниження (-5%), так само як і показники України, 
що знизилися на 21,8%. Серед краї ОЕСР, на США 
припадає найбільший приріст в зростанні показ-
ника споживання (+3%), в той час як споживання в 
країнах ЄС відновлюється, після великого спаду а 
2014 році (+4,6%).

У світовому масштабі, природний газ складає 
23,8% споживаної первинної енергії. Його світове 
виробництво зросло на 2,2%.

В загальному, збільшення попиту на природний 
газ призвело до збільшення в 2015 році показника 
його виробництва. Так, в середньому видобуток при-
родного газу у світовому масштабі збільшився на 
2,2%. Найбільш значущі показники можна спосте-
рігати в США, де, так само, як і споживання, видо-
буток збільшився на 5,4% в порівнянні з 2014 роком. 
Така ж тенденція була зафіксована в Ірані (+5,7%), та 
Норвегії (+7,7%) (див. рис. 2).

Вище середнього рівня показники видобутку 
природного газу були зафіксовані в Північній Аме-
риці та Африці. Натомість, різкий спад у видобутку 
показали країни ЄС (-8%), на Нідерланди (-22,8%). 
Також, важливо згадати і Росію, де також спостері-
гався незначний спад показників (-1,5%).

Світові ринки природного газу мали тенденцію 
в 2015 році до зростання (+3,3%). Трубопровідні 
поставки також збільшили свій показник на 4%. 
Звідси, і відбулося зростання чистого експорту з тру-
бопроводу в Росії на 7,7%, та Нідерландах на 7% [3].

Найбільші значення чистого імпорту з трубо-
проводу припали на Мексику (+44,9%) та Францію 
(+28,8%). Географічна структура імпорту (+93,8%) 
були частково компенсовані зниженням чистого 
імпорту в Південній Кореї (-10,4%) і Японії (-4%). 

Рис. 1. Видобуток нафти та її споживання по регіонах, млн./барелів на добу, 1990 – 2015 рр. [3]
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Міжнародна торгівля природним газом склала 
30,1% енергетичного рику. 

Світове споживання вугілля в 2015 році знизилося 
на 1,8%, що є нижчим за середньорічне зростання в 
період з 2010 по 2015 роки. Видобуток вугілля зни-
зився на 4%, з значним зниженням в США (-10,4%), 
Індонезії (-14,4%), і Китаї (-2%). Частка вугілля в світо-
вому споживанні первинної енергії знизився на 29,2%.

За статистичними даними, приведеними учасни-
ками світової асоціації виробників сталі, ситуація на 
світовому сталевому ринку у 2015 році мала наступ-
ний вигляд (див. табл. 1 та табл. 2).

Основними експортерами на ринку являються 
Китай (111,6 млн. тонн), Японія (40,8 млн. тонн) та 
ЄС (33,8 млн. тонн). В порівнянні з попередніми 
роками, спостерігається тенденція до збільшення, в 
середньому на 0,9%.

Україна, яка, завжди мала високі показники впала 
рейтингом до 7-го місця (з показником 17,7 млн. тонн), 
що можна пояснити війною на сходу країни. Однак, 
експерти прогнозують, що вже в 2017 році, ситуація 
стабілізується, та показники по експорту збільшаться.

Найбільшими імпортерами сталі в 2015 році 
стали – ЄС (37,7 млн. тонн), США (36,5 млн. тонн) 
та Франція ( 13,7 млн. тонн.). 

В результаті порівняння та вивчення даних асоці-
ації виробників сталі, можна зробити висновки, що 
Китай, у відсотковому співвідношенні, нарощує свої 
позиції, серед інших 66 країн, що входять до асоціації, 
по показникам не тільки експорту сталі, а й її викорис-
тання, так само, як і використання готових сталевих 
продуктів (див. рис. 3). Хоча, ще в 2014 році, показ-
ник був не більше 33%. НАФТА ж впала у позиціях, в 
порівнянні з 2014 роком (від 13% до 9,0%). Показники 
ЄС, також показали тенденцію до спаду (з 16% до 
10,2%). Країни ж Азії – навпаки ( від 14,9% до 16,2%).

За даними Міжнародної ради з обробленої міді 
(International Wrought Copper Council), світовий 

Рис. 2. Видобуток та її споживання природного газу по регіонах, млрд. м3, 1990 2015 рр. [3]

Таблиця 1
Загальний обсяг експорту сталі, в деяких країнах, 
в млн. тонн, 2015 рік [6]
Номер п/п Загальний обсяг експорту Млн. тонн
1. Китай 111,6
2. Японія 40,8
3. ЄС 33,8
7. Україна 17,7
11. Франція 14,0
15. США 10,0
20. Канада 6,0

Таблиця 2
Загальний обсяг імпорту сталі, в деяких країнах, 
в млн. тонн, 2015 рік [6]
Номер п/п Загальний обсяг імпорту Млн. тонн
1. ЄС 37,7
2. США 36,5
9. Франція 13,7
11. Китай 13,2
17. Канада 8,0
20. Велика Британія 7,2

Рис. 3. Показники використання сталі у 2015 році, 
у відсотковому відношенні [6]
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ринок міді в 2015-2016 роках був профіцитним, пере-
виробництво складало, близько, 225-300 тис. тонн.

На думку експертів, попит на рафіновану мідь 
у світі збільшиться в наступному році на 3,2% і 
досягне 22,52 млн. тонн.

Видобуток мідної руди, в 2015 році підвищилося 
на 3,8%, в 2016 році – на 6%, в той час як вироб-
ництво рафінованої міді піднялося, відповідно, на 
2,2% і 3,5%.

Як прогнозували експерти, споживання металу 
в Китаї цього року збільшилося на 4,1% і склало 
10,15 млн. тонн, наступного року підвищення складе 
5,2% – до 10,7 млн. тонн.

Світовий ринок чорних металів має понижу-
вальну форму прояву економічної кон’юнктури, 
тобто це є, так званий, «ринок покупця». Ситуація на 
ринку чорних металів залишається складною та дво-
їстою. З одного боку, багато компаній у різних регі-
онах світу як і раніше розраховують на підвищення 
цін у найближчому часі, але, з іншого боку, спеці-
алісти спостерігають значне погіршення ринкової 
кон’юнктури. Різке збільшення об’ємів китайського 
експорту і ріст об’єму запасів готової продукції при-

зводить до зниження об’єму продаж, яке може при-
йняти довгостроковий характер. Низка меткомпаній 
уже скоротили виплавку сталі, інші – збираються 
наслідувати їх приклад. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку світових 
товарних ринків спостерігається цікава тенденція: 
можна побачити, що світовий попит та споживання 
вугілля у 2015 році показує найбільші показники, в 
порівнянні, з аналогічним періодом на ринках нафти 
та природного газу. Основною причиною цього є 
відносна дешевизна вугілля та його виключна зна-
чущість в промисловості. На ринку сталі, основними 
гравцями залишаються Китай, США ТА ЄС. Україна 
втратила свої позиції серед експортерів сталі через 
воєнні дії на Сході країни, однак, прогнозується її 
швидке повернення, через відновлення заводів та 
виробництва, яке, зараз є у пріоритеті. Ринок міді, 
також, показав тенденцію до збільшення показни-
ків, згідно яких видобуток мідної руди, в 2015 році, 
збільшився на 3,8%. Основними гравцями на ринку, 
так само, як і в інших випадках, являється Китай, 
тенденція до нарощення показників у всіх сферах, 
якого залишається незмінною. 
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Экономика большинства стран мира в течение длительного времени развивалась, ориентируясь на нефть и 
продукты ее переработки. Потребности в минеральных ресурсах, сырье почти всех государств мира не могут 
быть обеспечены за счет собственных, национальных ресурсов. В то же время развивающиеся страны, кото-
рые имеют значительные запасы минеральных ресурсов, в частности энергоносителей, не в состоянии их 
самостоятельно разрабатывать и потреблять в больших количествах. На основе процесса функционирования 
мировых товарных рынков минерального сырья, характер тенденций, существует в области, можно использо-
вать для решения сырьевой проблемы в стране.
Ключевые слова: рынок, мировой товарный рынок, минеральное сырье, глобализация, ценообразования, 
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The economy of most countries for a long time developed, focusing on crude oil and refined products. The need for 
mineral resources, raw materials of almost all countries in the world can not be achieved at the expense of own national 
resources. At the same time, developing countries which have significant reserves of mineral resources, including 
energy, are not able to independently develop and consume in large quantities. On the basis of the functioning of 
global commodity markets mineral character tendencies that exist in the industry, can be used to solve the raw material 
problem in the country.
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В статті розкрито економічну природу та сутність державного кредиту. Визначено роль державного 
кредиту в системі фінансування інвестицій та інновацій. Встановлено пріоритетні напрями та базові 
галузі економіки, в рамках яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти. 
Ключові слова: державний кредит, державні фінанси, інвестиції, інновації, фінансова політика дер-
жави, фінансове стимулювання, державні гарантії, фінансові ресурси держави, державний борг.

Постановка проблеми. З появою державних 
інститутів та розвитком кредитні відносини отри-
мали суттєво новий рівень розвитку. Об’єктивна 
необхідність формування кредитних відносин за 
участю держави виникла за умови перевищення 
державних видатків над доходами; в такій ситуації 
державний кредит виокремлюється як специфічна 
ланка державних фінансів, яка випливає з існування 
невідповідності між розміром витрат та можливістю 
держави фінансувати їх за рахунок надходжень до 
бюджету. 

На сьогоднішній день в Україні сфера держав-
ного кредитування набуває все більш важливого зна-
чення. З кожним роком зростають обсяги кредитних 
операцій за участю держави, відбувається стрімкий 
розвиток кредитних відносин, з’являються нові 
форми залучення кредитних ресурсів. Економіка 
України потребує здійснення ефективних економіч-
них реформ та стабільного економічного зростання. 
Вирішення завдань економічної політики неможливе 
без значних капіталовкладень, мобілізація яких на 
сучасному етапі потребує внутрішніх та зовнішніх 
запозичень. Тому сучасна фінансова політика дер-
жави об’єктивно визначає необхідність викорис-
тання державних запозичень. Вказане обумовлює 
актуальність теми дослідження. 

Суттєвим фактором, який впливає на економічну 
стабілізацію в країні, є проблема використання вну-
трішніх та зовнішніх запозичень. Тобто, політика 
державних запозичень повинна враховувати не лише 
специфіку внутрішнього і зовнішнього фінансо-
вого ринку, макро- та мікроекономічні умови тощо, 
але, насамперед, повинна орієнтуватись на цільовий 
характер здійснення державою різних позикових опе-
рацій при формуванні власного позикового фонду. 

На сьогодні економіка України потребує здій-
снення ефективних економічних реформ та стабіль-
ного економічного зростання. Вирішення завдань 
економічної політики неможливе без значних капі-
таловкладень, мобілізація яких на сучасному етапі 
потребує внутрішніх та зовнішніх запозичень. Тому 
сучасна фінансова політика держави об’єктивно 
визначає необхідність використання державних 
запозичень. Широке впровадження в економіку 

інновацій та здійснення масштабних інвестицій є 
гарантами сталого поступального розвитку еконо-
міки країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
засвідчує, що економічну суть державного кредиту 
науковці-дослідники розглядають через таку його 
характеристику, як нагромадження державного 
боргу. В цій ситуації державний кредит виступає 
ізольовано від реальних економічних явищ та від 
процесів інвестиційно-інноваційного характеру в 
економіці, акцентуючи увагу лише на механізмах та 
проблемах управління державним боргом. 

Важливе значення місця та ролі державного кре-
диту у фінансовій системі обумовило істотну увагу 
дослідників до всіх аспектів його функціонування: 

– питання економічної сутності та призначення 
державного кредиту у фінансовій системі [11; 15]; 

– дослідження характеру політики державних 
запозичень [1; 2; 4; 6; 12]; 

– аналіз стану та поточної ситуації державних 
запозичень [3; 8; 9; 14; 16]; 

– проблеми державного боргу та державних 
фінансів [5; 7]; 

– роль державного кредиту в забезпеченні під-
тримки та фінансування інвестиційних та інновацій-
них проектів [10; 13]. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням 
вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблема-
тики, слід зауважити, що існує потреба в її подаль-
шому дослідженні, оскільки розвиток державного 
кредиту відбувається в умовах трансформаційної 
економіки України, коли має місце пошук нових 
шляхів побудови ефективної системи мобілізації 
державного кредиту, а також існує об’єктивна необ-
хідність перетворення державних запозичень на діє-
вий інструмент стабілізації соціально-економічного 
розвитку. 

Мета дослідження. Метою статті є обґрунту-
вання теоретичних та практичних засад виникнення 
державного кредиту, визначення особливостей його 
використання для забезпечення інвестиційно-інно-
ваційного розвитку України, обґрунтування можли-
вих шляхів удосконалення процесів формування та 
використання державного кредиту. 
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Виклад основного матеріалу. Фінансова політика 
держави покликана оптимізувати і, відповідно, забез-
печувати ефективне використання власних та залуче-
них фінансових ресурсів. Складнощі на шляху фінан-
сової стабілізації та економічного зростання України 
значною мірою зумовлені дефіцитом фінансових 
ресурсів. Одним із інструментів розв’язання фінансо-
вих проблем та пожвавлення економічної кон’юнктури 
в країні є державний кредит, який необхідно розгля-
дати як невід’ємну складову сучасного фінансового 
механізму та фінансової системи держави. Вказана 
форма кредитування безпосередньо обслуговує еко-
номічні інтереси держави, опосередковує зв’язки між 
державним бюджетом та всіма сферами економіки. 
Фінансова діяльність держави є багатогранною, яка 
відмічається також значними можливостями форму-
вання державного кредиту (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форми державного кредиту 

Форми внутрішнього державного 
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Використання коштів державного 
позичкового фонду 

Рис. 1. Форми державного кредиту 

Доцільність застосування державних запозичень 
для фінансування додаткових державних витрат 
визначається значно меншими негативними наслід-
ками для державних фінансів у порівнянні з моне-
тарними прийомами балансування доходів і витрат 
уряду. Вміле використання державного кредиту у 
бюджетній політиці дозволяє стримувати інфляційні 
процеси, найбільш ефективно використовувати гро-
шові заощадження населення і підприємців. Проте 
необхідно зазначити, що держава виступає не лише 
як окремий суб’єкт ринку, це особливий інститут, 
який своєю економічною діяльністю здійснює без-
посередній вплив на інших суб’єктів ринку. З цих 
позицій в сучасних умовах зростає роль державного 
кредиту у забезпеченні інвестиційно-інноваційного 
розвитку економіки та фінансової системи загалом. 

На нинішньому етапі економічного розвитку 
сфера державного кредиту в Україні набуває все 
більш важливого значення у складі фінансової сис-
теми. Це пов’язано з бурхливим розвитком кредит-
них відносин загалом в умовах ринкової економіки, 
появою нових форм залучення кредитних ресурсів та 
гнучкої системи кредитних інструментів, підвищен-
ням ролі кредитних ринків та формуванням відпо-
відної інфраструктури, а відтак, зростанням обсягу 

кредитних операцій за участю держави. Мобілізація 
кредитних ресурсів державою є вельми значною; 
за період 2008-2015 рр. обсяг державного кредиту 
збільшився в 4 рази (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка державного та гарантованого  
державою боргу України  
за 2008-2015 рр., млрд. грн.* 

Роки 
Державний 
внутрішній 

борг 

Державний 
зовнішній 

борг 

Гарантований 
державою 

борг 
2008 44,7 86,0 58,7
2009 91,1 135,9 90,9
2010 141,7 181,8 108,8
2011 161,5 195,8 115,8
2012 190,5 208,9 116,3
2013 257,0 223,3 104,6
2014 461,0 486,0 153,8
2015 508,0 825,9 237,9

*Складено на основі даних Міністерства фінансів України 

Однак, жодна форма державного кредиту не 
передбачає цільовий напрям розміщення та викорис-
тання залучених позиковим способом фінансових 
ресурсів. Кошти від державного кредитку мобілізу-
ються на загальних засадах і, в більшості випадків, 
не мають чітко визначених напрямів використання. 
В тому числі, зазначене стосується фінансування 
державою інвестиційних та інноваційних програм. 

Державним органом, який на сьогоднішній день 
займається від імені держави питаннями фінансо-
вого забезпечення інвестиційних та інноваційних 
проектів, є Державна інноваційна фінансово-кре-
дитна установа, що вперше була створена в 1992 р. 
як Державний інноваційний фонд для фінансування 
заходів щодо забезпечення розвитку і використання 
досягнень науки і техніки в Україні. 

В 2000 р. Державний інноваційний фонд був 
реорганізований та переіменований як Українська 
державна інноваційна компанія (разом із державним 
підприємством «Українська інноваційна фінансово-
лізингова компанія»). Її основними завданнями були: 

– організація роботи з відбору та експертизи 
інноваційних проектів, спрямованих на забезпе-
чення розвитку економіки; 

– фінансування інноваційних проектів, спрямо-
ваних на впровадження прогресивних науково-тех-
нічних розробок і технологій у виробництво, осво-
єння випуску нових видів продукції шляхом надання 
підприємствам кредитів, їх інвестування тощо і про-
вадження з ними спільної діяльності; 

– залучення позабюджетних джерел, у тому 
числі іноземних, для фінансування інноваційних 
проектів; 

– забезпечення повернення інноваційних позик 
Державного інноваційного фонду шляхом запрова-
дження управління борговими зобов’язаннями дебі-
торів. 
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В 2007 р. Українська державна інноваційна ком-
панія була реорганізована та переіменована як Дер-
жавна інноваційна фінансово-кредитна установа 
(ДІФКУ). Вона була утворена з метою здійснення 
фінансової підтримки інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання різних форм власності, 
а також залучення вітчизняних та іноземних інвес-
тицій для розвитку національної економіки. Осно-
вними завданнями Установи, зокрема, є: 

– організація за дорученням органу управління 
майном конкурсного відбору інноваційних та інвес-
тиційних проектів і програм для їх фінансової під-
тримки; 

– фінансування заходів щодо розвитку іннова-
ційної інфраструктури; 

– фінансування інноваційних та інвестиційних 
проектів і програм за рахунок коштів державного 
бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та 
інвестиційного розвитку національної економіки; 

– залучення коштів, у тому числі іноземних, 
для фінансування науково-технічних і маркетинго-
вих досліджень, конструкторсько-технологічних та 
інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, 
інноваційних та інвестиційних проектів і програм; 

– налагодження співробітництва з міжнарод-
ними фінансовими організаціями, урядовими та неу-
рядовими організаціями іноземних держав з питань 
залучення фінансових ресурсів в економіку України 
і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних 
проектів і програм; 

– участь у розробленні та здійсненні комплексу 
заходів організаційного, фінансового, економічного і 
правового характеру з метою забезпечення розвитку 
підприємництва, підтримки малого та середнього 
бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяль-
ності; 

– фінансування за рахунок власних та залу-
чених коштів науково-технічних і маркетингових 
досліджень, конструкторсько-технологічних та 
інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, 
інноваційних та інвестиційних проектів і програм, 
спрямованих на впровадження у виробництво про-
гресивних науково-технічних розробок і технологій, 
освоєння випуску нових видів продукції шляхом 
створення нових виробництв, передачі обладнання, 
устаткування в оренду або придбання частки кор-
поративних прав у статутному фонді господарських 
організацій, які працюють за новітніми технологі-
ями, надання відповідно до законодавства суб’єктам 
господарювання кредитів, їх інвестування, прова-
дження спільної діяльності. 

Водночас, не до кінця з’ясованим залишаються 
питання, які саме проекти інвестиційно-інновацій-
ного характеру входять до компетенції ДІФКУ вхо-
дять, для реалізації якими суб’єктами ці проекти 
передбачені, за рахунок яких державних коштів, 
в т. ч. – кредитних, вони реалізуються. 

Натомість, широко популярними є інші механізми 
стимулювання державою інвестиційних та інно-
ваційних процесів в країні; зокрема: (1) державне 
інвестиційне кредитування; (2) надання податкового 

інвестиційного кредиту; (3) пільгове інноваційне 
кредитування, тощо. 

Державне інвестиційне кредитування суб’єктів 
господарювання – це економічні відносини, які 
виникають у процесі перерозподілу коштів між 
суб’єктами господарювання (підприємствами, 
об’єднаннями, організаціями) і державою внаслідок 
одержання бюджетних та позабюджетних кредитів 
(підприємство виступає позичальником). Фінансу-
вання інвестиційних потреб підприємств є терміно-
вим, цільовим, поворотним, прямим, забезпеченим 
заставою (гарантією, поручительством). Організація 
роботи по обслуговуванню бюджетних кредитів, їх 
обліку та проведенню розрахунків з позичальниками 
здійснюється уповноваженими комерційними бан-
ками України, через які запроваджено касове вико-
нання Державного бюджету України. Міністерство 
фінансів перераховує міністерствам, відомствам, 
іншим центральним органам державної виконав-
чої влади на окремий рахунок кошти, в межах яких 
надається бюджетний кредит, згідно з затвердженою 
Державною програмою економічного і соціального 
розвитку України. 

Податковий інвестиційний кредит – відстрочення 
сплати податку на прибуток, що надається об’єктові 
підприємницької діяльності на певний час з метою 
збільшення його фінансових ресурсів для реаліза-
ції інноваційних програм. Наступна компенсація 
відстрочений сум здійснюється у формі додаткових 
надходжень податку завдяки загальному зростанню 
прибутку, що буде отриманий внаслідок реаліза-
ції інноваційних програм. Інвестиційний податко-
вий кредит має цільове призначення. Його надання 
доцільно здійснювати переважно під інноваційні 
програми, які забезпечують реалізацію таких нау-
ково-технічних пріоритетів, як: 

– розширення виробничих потужностей у прі-
оритетних для інвестування у відповідних галузях 
економіки, регіонах,напрямах вкладення коштів; 

– науково-технічне оновлення виробництва з 
підвищенням його техніко- економічних показників 
і забезпеченням конкурентоспроможності на світо-
вому ринку; 

– прискорення розвитку наукоємних та висо-
котехнологічних галузей і виробництв, здатних 
суттєво вплинути на розвиток науково-технічного 
потенціалу та вітчизняної економіки загалом. 

Пільгове інноваційне кредитування – це різно-
вид державної прямої фінансової підтримки іннова-
ційної діяльності, що передбачає надання пільгових 
позик і грантів чи компенсацію банківського відсо-
тка (цілком або його частини) в разі спрямування 
позики на фінансування інвестицій у технологічні 
інноваційні зміни. 

Таким чином, під державним інвестиційним кре-
дитом слід розуміти сукупність кредитних відносин, 
в яких кредитором виступає держава, а позичальни-
ком – підприємства, найчастіше ті, які належать до 
державної форми власності. Він надається на капі-
тальні вкладення виробничого призначення через 
бюджетні позики безпосередньо міністерствам і 
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відомствам, а також іншим державним органам вико-
навчої влади для фінансування підприємств (органі-
зацій та об’єднань) через банківські установи. 

Головною особливістю державного інвестицій-
ного кредитування є те, що воно має прямий та цільо-
вий характер; такі кредити, як правило, є строковими 
та поворотними, отож, обов’язково повинні забезпе-
чуватися заставою або гарантією. Сьогодні в Укра-
їні державне кредитування будівництва та об’єктів 
виробничого призначення здійснюється за рахунок 
коштів Інвестиційного фонду України, сформова-
ного за рахунок державного бюджету. Обсяг дер-
жавного кредитування і його напрями визначаються 
державною політикою. 

Інвестиційні кредити можуть передбачати фінан-
сування капіталовкладень та нормативного обіго-
вого капіталу. В цьому випадку позика розподіля-
ється на дві частини з визначенням конкретних умов 
надання і повернення позикових коштів по кожному 
з цих напрямів.

 Пріоритетами розвитку базових галузей еконо-
міки, в яких реалізуються інвестиційні та іннова-
ційні проекти, є: 

– забезпечення розвитку енергетичної інфра-
структури, зокрема газотранспортної системи, атом-
ного та ракетно-космічного машинобудування, авіа- 
і суднобудування; 

– видобування нафти, газу та вугілля; 
– виробництво, перероблення та зберігання 

сільськогосподарської продукції; 
– будівництво і реконструкція автомобільних 

доріг загальнодержавного значення (в межах між-
народних транспортних коридорів), міжнародних 
аеропортів та вокзалів, морських портів, інших 
об'єктів інфраструктури, у тому числі тих, що визна-
чені Державною цільовою програмою підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу); 

– реконструкція систем тепло- і водопостачання 
та водовідведення; 

– будівництво житла; 
– виробництво альтернативних джерел енергії, 

сільськогосподарської техніки, обладнання та комп-
лектувальних виробів для неї, вантажно-підіймаль-
ної та дорожньої техніки, нафтогазопромислового, 
гірничошахтного і гірничорудного обладнання та 
бурового інструменту. 

Важливим при реалізації інвестиційних та інно-
ваційних проектів так і залишається вибір джерел їх 
фінансування та роль в цьому процесі держави, дер-
жавних фінансів і державного кредиту. Важливим, 
безумовно, економічний ефект від значних капітало-
вкладень в макроекономічному і мікроекономічному 
відношенні. 

Висновки. Державне інвестиційне кредитування 
на сучасному етапі розвитку є важливим для укра-
їнської економіки, оскільки пріоритетними напрям-
ками цього виду кредиту є розширення виробничих 
потужностей у пріоритетних для інвестування у від-
повідних галузях економіки, регіонах, науково-тех-
нічне оновлення виробництва з підвищенням його 
техніко-економічних показників і забезпеченням кон-
курентоспроможності на світовому ринку, яке безпе-
речно може стати поштовхом у розвитку національ-
ного виробництва. Саме цей поштовх потрібен країні 
для виходу з кризи, оскільки, прискорення розвитку 
наукоємних та високотехнологічних галузей і вироб-
ництв, здатне суттєво вплинути на розвиток науково-
технічного потенціалу країни та вітчизняної еконо-
міки загалом. Саме тому, використання державного 
інвестиційного та інноваційного кредитування є не 
лише потрібним, а й необхідним процесом. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

Саенко В.С.
студент
Университета экономики и права «КРОК»

В статье раскрыто экономическую природу и сущность государственного кредита. Определена роль государ-
ственного кредита в системе финансирования инвестиций и инноваций. Установлено приоритетные направле-
ния и базовые отрасли экономики, в рамках которых реализуются инвестиционные и инновационные проекты. 
Ключевые слова: государственный кредит, государственные финансы, инвестиции, инновации, финансовая 
политика государства, финансовое стимулирование, государственные гарантии, финансовые ресурсы государ-
ства, государственный долг.

PUBLIC CREDIT IN PROVIDING OF THE INVESTMENT AND INNOVATION 
DEVELOPMENT OF UKRAINE 

Saenko V.S.
Student
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In the article the economic nature and essence of the public credit is showed. The role of public credit role in the 
financing of investment and innovation is defined. Established priorities and the basic sectors of the economy in which 
implementing investment and innovation projects. 
Keywords: public credit, public finance, investment, innovation, public financial policy, financial incentives, public 
guarantees, public financial resources, public debt. 
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НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
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У статті досліджено актуальне питання портфельного інвестування на фінансовому ринку в Україні. 
Проведений аналіз діяльності фондового ринку з січня по вересень 2014-16 років. Дані рекомендації 
для покращення ситуації на фінансовому ринку України.
Ключові слова: фінансовий ринок, акції, облігації, інвестори, фондові біржі.

Постановка проблеми. Розглядаючи сутність 
портфельного інвестування, слід зазначити, що 
основне завдання портфельного менеджменту – 
це підтримка і покращення параметрів портфеля, 
передбачення змін на фондовому ринку і розробка 
відповідних заходів для управління портфелем. 
Головна відмінність портфельного інвестування від 
прямих інвестицій полягає в тому, що у випадку 
формування портфеля інвестор має на меті отри-
мання доходу від купівлі-продажу цінних паперів 
у результаті коливання їх курсової вартості, тоді як 
мета прямих інвестицій – отримання доходу в май-
бутньому або ж придбання права на управління 
підприємством. Належний розвиток портфельного 
інвестування в Україні може забезпечити можли-
вість вільно акумулювати заощадження населення, 
тимчасово вільні ресурси підприємств чи зовнішні 
фонди та вільно їх перетворювати у найефективніші 
галузі економіки країни чи забезпечувати державу 
«безінфляційними» грошовими ресурсами. Саме 
тому дослідження участі України у світових фінан-
сових процесах, зокрема портфельному інвестуванні 
на фінансовому ринку, є актуальним і необхідним, 
оскільки це один із факторів, який сприятиме гармо-
нійному економічному розвитку країни. 

Постановка завдання. Розвиток фондового 
ринку має велике значення для держави, підпри-
ємств, через розміщення на ньому акцій, облігацій, 
та інших цінних паперів, що в свою чергу дає змогу 
підприємствам залучати додаткові кошти, а державі 
покривати дефіцит бюджету.

Дослідження проблем. Питанням з дослідження 
фондового ринку присвячені роботи таких видатних 
науковців: Є.А. Боброва, З.Г. Ватаманюка, Н.В. Зво-
нар, Н.В. Гончарової, Ю.В. Уманціва, та В.Г. Ємець.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фондовий ринок – сукупність учасників фондового 
ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, 
обігу та обліку цінних паперів. Цінні папери – це 
грошові документи, які засвідчують право воло-
діння і довготермінові зобов’язання елементів щодо 
виплати їхнім власникам доходів у вигляді дивіден-

дів або відсотків, а також можливість передавання 
грошових та інших прав, що випливають з цих 
документів іншим особам. Фондовий ринок поді-
ляється на первинний та вторинний. Первинний 
ринок цінних паперів це сукупність правовідносин, 
пов’язаних з розміщенням цінних паперів. Вторин-
ний ринок цінних паперів це сукупність правовід-
носин, пов’язаних з обігом цінних паперів, тобто, 
після першого продажу, цінні папери переходять на 
вторинний ринок.

На фондовому ринку діють:
– Емітенти – юридичні особи які від свого імені 

розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе 
зобов’язання за ними перед їх власниками;

– особи, що видали неемісійні цінні папери – 
фізична або юридична особа, яка від свого імені 
видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного 
паперу та бере на себе зобов’язання за таким цінним 
папером перед його власником;

– інвестори в цінні папери – фізичні та юри-
дичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули 
права власності на цінні папери з метою отримання 
доходу від вкладених коштів та/або набуття відпо-
відних прав, що надаються власнику цінних паперів 
відповідно до законодавства;

– інституційні інвестори;
– професійні учасники фондового ринку – 

неприбуткове об’єднання професійних учасників 
фондового ринку, які провадять професійну діяль-
ність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цін-
ними паперами, депозитарної діяльності та управ-
ління активами інституційних інвесторів;

– об’єднання професійних учасників фондового 
ринку, у тому числі саморегулівні організації профе-
сійних учасників фондового ринку [1].

Розквіт фінансових центрів України індустріаль-
ної епохи – Києва, Львова, Одеси і Харкова – був 
пов’язаний із першою глобалізацією кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. і приєднанням цих центрів до світо-
вих товарних і фінансових ринків. Глобальна еко-
номічна система, що виникла напередодні Першої 
світової війни, мала високий ступінь інтегрованості, 
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рівень її розвитку був перевершений тільки в другій 
половині ХХ ст. Обсяг зовнішньої торгівлі в 1913 р. 
становив 11,9% сукупного ВВП економічно розви-
нених країн (цього показника було знову досягнуто 
тільки в 1970-і роки) [2].

Початком становлення створення фондового 
ринку незалежної України стала поява відповід-
них законів України: «Про цінні папери і фондовий 
ринок», «Про приватизаційні папери», «Про банки 
і банківську діяльність». У цей же час з’являються 
перші українські акції і перші торговці цінними 
паперами.

На сьогоднішній день в Україні працює 9 бірж: 
УФБ, ІННЕКС, Універсальна, ПФТС, КМФБ, УМВБ, 
Перспектива, СЄФБ, УБ.

За даними Національної комісії з цінних папе-
рів на фондовому ринку, загальний обсяг випусків 

емісійних цінних паперів протягом січня-вересня 
2014 року становив 66,91 млрд. грн., у 2015 році ста-
новив 74,39 млрд. грн., що більше на 7,48 млрд. грн. 
порівняно з відповідним періодом 2014 року, а в 
2016 році становив 73,23 млрд. грн., що менше на 
1,16 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 
2015 року (див. діаграму 1).

 Протягом січня-вересня 2014 року зареєстровано 
випуск акцій на суму 11,24 млрд. грн., у 2015 році 
54,41 млрд. грн. це більше порівняно з 2014 на 
43,17 млрд. грн., а в 2016 було випущено акцій 
на 53,67 млрд. грн., що у порівнянні з 2015 роком 
менше на 0,74 млрд. грн. (див. діаграму 2).

В січні-вересні 2014 року було зареєстро-
вано випусків облігацій підприємств на суму 
24,38 млрд. грн., в січні-вересні 2015 року було 
випущено облігацій на суму 11,47 млрд. грн., що на 
12,91 млрд. грн. менше ніж у 2014, а в 2016 за цей же 
період було випущено акцій на 6,26 млрд. грн., що 
на 5,21 млрд. грн. менше ніж у 2015 році (див. діа-
граму 3).

Щодо обсягу біржових контрактів з цінними 
паперами протягом січня-вересня 2014-2016 років, 
то він становив у 2014 році 473,31 млрд. грн., у 2015 
році 236,61 млрд. грн., а в 2016 році – 168,72 млрд. 
грн., тобто у 2016 році обсяг біржових контрактів з 
цінними паперами становить лише 35,6% показника 
2014 року, цей показник свідчить про поступову 
кризу на організаторах торгівлі (див. діаграму 4).

 З діаграми 4, бачимо, що обсяг біржових контр-
актів на організаторах торгівлі цілком залежить від 
випуску державних облігацій України, що у 2014 
дорівнювало 89,3% (422 901,58 млн. грн.) загаль-
них контрактів, у 2015 році – 88,5% (209 507,98 млн. 
грн.), а у 2016 році – 87,5% (147 540,09 млн. грн.). 
Загалом, можна побачити, що у 2016 році порівняно 
з 2014 роком збільшення обсягів контрактів відбу-
лося за депозитними сертифікатами НБУ та опціон-
ними сертифікатами, проте їх частка від загального 
обсягу у 2016 році склала – 6,7% (11376,8 млн. грн.) 
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та 0,2% (471,79 млн. грн.), що майже не вплинуло 
на ситуацію загалом. Також можна помітити, що з 

2016 року відбулися контракти за державними дери-
вативами, їх обсяг становив – 27,09 млн. грн.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
з проведеного дослідження, можна сказати, що 
загальний стан фондового ринку в Україні посту-
пово погіршується, зменшуються обсяги контрактів, 
це в свою чергу не дає достатнього перерозподілу 
коштів для фінансування підприємств, що давало 
б змогу залучати підприємствам нові кошти для 
модернізації або розширення. Можна спостерігати 
відносно стабільну ситуацію з випуском акцій, проте 
випуск облігацій з кожним роком зменшується. Зага-
лом можна стверджувати, що випуск цінних папе-
рів перебуває на стабільному рівні. Що стосується 
покращення ситуації на фондовому ринку, то можна 
запропонувати: покращити рівень інформативності 
вітчизняного фондового ринку, необхідно розробити 
моделі управління портфелем цінних паперів із ура-
хуванням особливостей українського ринку цінних 
паперів. Також слід підвищувати активність на фон-
довому ринку, для його подальшого розвитку. 

Все це зможе позитивно вплинути на фондовий 
ринок, що у свою чергу призведе до більш активного 
портфельного інвестування.
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СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Сем’яновський Д.В.
студент
Університету економіки та права «КРОК»

В статті розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості підприємства. Визначено роль стра-
хування в зміцненні фінансової стійкості підприємства. Розкрито можливості та визначено переваги 
використання страхового захисту як ефективного засобу забезпечення фінансової стійкості підпри-
ємства. 
Ключові слова: страхування, підприємство, господарська діяльність, фінансова стійкість, страху-
вання підприємницьких ризиків, майнове страхування, страхування фінансових ризиків, страховий 
ринок, страхова інфраструктура.

Постановка проблеми. Господарська діяльність 
підприємства пов’язана з численними ризиками. 
Рівень їх впливу збільшується за ринкових умов. Все 
це комплексно справляє значний вплив на діяльність 
підприємства та його фінансове становище. А від 
фінансової стійкості безпосередньо залежить рин-
кова конкурентоспроможність підприємства. 

Підприємницький ризик – це ризик, що 
з’являється при здійсненні будь-якої господарської 
діяльності та пов’язаний з виробництвом та реалі-
зацією продукції, товарів і послуг, товарно-грошо-
вими й фінансовими операціями, тощо. Тому ризики 
підприємницької діяльності потребують страхового 
захисту. Страхування підприємницьких ризиків 
спрямоване на захист підприємців від можливих 
непередбачуваних негативних обставин та чинни-
ків, які заважають досягненню поставлених цілей та 
отриманню доходів (прибутку). Вказане обумовлює 
актуальність теми дослідження. 

Підприємства для покриття ризиків можуть вико-
ристовувати такі страхові послуги: 

– страхування майна та фінансових ризиків 
(страхування від вогню та стихійних лих, страху-
вання устаткування та машин від поломок, страху-
вання будівельно-монтажних ризиків, страхування 
шкоди, завданої перервами у виробництві, страху-
вання від втрат прибутку тощо); 

– страхування відповідальності (товаровироб-
ника за якість продукції, страхування відповідаль-
ності роботодавця, страхування професійної відпо-
відальності тощо); 

– особисте страхування (страхування персоналу 
від нещасних випадків, медичне страхування тощо). 

Однак, не всі підприємства використовують 
страхові механізми покриття ризиків у процесі 
своєї діяльності. Найбільш активними підприєм-
ствами, що використовують страховий захист, є 
підприємства з іноземними інвесторами чи зару-
біжним менеджментом. Друге місце за активністю 
посідають підприємства, які купують договір 
страхування, спричинений умовами кредитування 
(наприклад, страхування предметів застави), 

вимогами законодавства чи вимогами партнерів за 
бізнесом. 

Найменш активною групою страхувальників є 
підприємства державної форми власності та під-
приємства, в яких акції не належать стратегічному 
інвестору. Більшість керівників державних підпри-
ємств не вважають потрібним витрачати кошти на 
страхування, оскільки у разі виникнення неперед-
бачуваних подій держава їм покриває всі збитки. В 
Україні при страхуванні ризиків державного підпри-
ємства ще жодного разу страхова компанія, з якою 
укладався договір на страхування, не визначалася на 
відкритих конкурсних засадах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
засвідчує, що економічну суть страхування під-
приємства науковці-дослідники розглядають через 
доволі вузьку призму. В загальній сукупності чин-
ників організації та здійснення господарської діяль-
ності на фінансове становище підприємства впли-
вають різні фактори, більшість з яких залишається 
поза належною увагою. 

Вивченням питань, що стосується загальних 
питань теорії та практики страхування, займається 
багато науковців. Актуальним проблемам страху-
вання підприємств присвячені роботи таких вчених-
економістів, як В.Д. Базилевич [1] та О.Д. Вовчак 
[5], Т.А. Говорушко [7] та Л.М. Горбач [8], Д.І. Дема, 
О.М. Віленчук та І.В. Дем’янюк [9], О.Д. Заруба [12] 
та М.С. Клапків [14], С.С. Осадець [18] та В.Й. Плиса 
[19], Т.В. Яворська [22]. Питанням страхування під-
приємств присвячені роботи таких вчених-економіс-
тів, як Т.А. Говорушко, І.П. Ситник та Ю.В. Даниль-
чук [6], О.М. Лобова [16] та Л.О. Позднякова [20], 
Р.Г. Соболь [21]. Спеціальним питанням страху-
вання підприємств присвячені роботи таких вче-
них-економістів, як О.С. Байдина та Є.В. Байдин [2], 
М.І. Диба [10] та О.С. Журавка [11], О.А. Землячова 
та Л.С. Савочка [13], М.В. Корнєєв [15] та О.В. Мар-
ценюк-Розарьонова [17]. 

Мета дослідження полягає у розкритті еконо-
мічної сутності страхування на підприємствах для 
забезпечення їх фінансової стійкості, специфіки 
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його здійснення в сучасних ринкових умовах та 
з’ясуванні головних проблемних аспектів розвитку 
страхування підприємств в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Радикальні зміни, 
необхідні Україні, щоб вийти на шлях економічного 
розвитку неможливі без посилення уваги до такого 
інституту як страхування як соціально-економіч-
ного механізму захисту господарської діяльності від 
руйнівної дії стихійного лиха, нещасних випадків, 
несприятливих змін ринкової кон’юнктури тощо. 
Наприклад, повені, урагани, землетруси, інфекційні 
хвороби та інші лиха можуть за короткий час зни-
щити або пошкодити матеріальні цінності, створені 
за багато років. Вони, як правило, мають випадковий 
характер, тому можна говорити про наявність пев-
ного ризику в суспільному відтворенні матеріальних 
благ. Один такий випадок може позбавити підпри-
ємство значної частини його здобутку або навіть 
привести до банкрутства. Страхування на підпри-
ємстві є тим засобом захисту в його господарській 
діяльності, за допомогою якого можна мінімізувати 
негативну дію різноманітних явищ в суспільному 
житті і навіть попередити чи взагалі усунути неба-
жані наслідки їх дії. Отже, об’єктивна необхідність 
існування та розвитку страхування викликана тим, 
що воно є ефективним, раціональним, економічним 
і доступним засобом захисту інтересів підприємств. 

В основному, страхування на підприємстві можна 
розділити на дві частини: страхування майна та стра-
хування фінансових ризиків. 

Майнове страхування є однією з галузей страху-
вання. Більше того, майнове страхування є найшир-
шою галуззю страхового ринку, включаючи цілий 
комплекс видів страхування (вантажів, всіх видів 
транспорту, майна, заставного майна тощо). Зна-
чення даного страхування зумовлене тим, що майно 
служить обов’язковим елементом господарської 
діяльності підприємств, тому забезпечення страхо-
вого захисту його майна є пріоритетним в системі 
страхових відносин та у підприємницькій діяль-
ності. В цілому, страхування майна сьогодні стано-
вить найзначніший сегмент страхового ринку: його 
частка перевищує 70%. 

Економічне призначення майнового страхування 
полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних стра-
хувальнику внаслідок пошкодження або знищення 
майна при настанні страхових випадків. До майно-
вого страхування у світовій практиці відносять будь-
яке страхування, що не пов'язане з особистим стра-
хуванням та страхуванням відповідальності. 

Предметом страхування майна є майнові інтер-
еси, які пов’язані з володінням, користуванням та 
розпорядженням майном. Страховий захист охо-
плює лише ті майнові інтереси, які зумовлені необ-
хідністю збереження майна через можливість його 
знищення, затоплення, пошкодження, крадіжки у 
результаті настання непередбачуваних випадків та 
інших негативних подій, а не отриманням якихось 
вигод чи переваг, пов’язаних із володінням, користу-
ванням чи розпорядженням цим майном. Звідси під 
майном, що підлягає страхуванню, розуміють не всі, 

а лише такі об’єкти цивільних прав, стосовно яких: 
(1) існує інтерес щодо їх збереження; (2) завдані 
страховим випадком збитки можна оцінити вартісно. 

Як правило, не страхуються предмети, факт 
загибелі яких важко встановити (тобто, коли діють 
певні обмеження стосовно об’єктів майнового стра-
хування). Зокрема, не приймаються на страхування: 
документи, грошові знаки та цінні папери; рукописи, 
креслення, бухгалтерські та ділові книги; картотеки; 
технічні носії інформації (магнітні плівки, касети, 
магнітні диски тощо); дорогоцінні метали; майно, 
яке знаходиться у застрахованому приміщенні, але 
не належить страхувальнику; будівлі, споруди, які 
перебувають в аварійному стані чи знаходяться у 
зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші 
стихійні явища; ділова деревина та дрова на лісосі-
ках і під час сплаву тощо. 

Як засвідчує історичний огляд, страхування 
майна є обов’язковим елементом кожної економіч-
ної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої 
системи страхування економіка успішно функціону-
вати не може. В державах з розвинутою ринковою 
економікою майнове страхування займає страте-
гічну позицію, яка визначається тим, що воно надає 
гарантії поновлення порушених майнових інтересів 
у випадку непередбачуваних природних, техноген-
них та інших явищ, позитивно впливає на зміцнення 
фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет 
від видатків на відшкодування збитків при настанні 
страхових випадків, але й є одним з найстабільні-
ших джерел довгострокових інвестицій. У держа-
вах з неринковою системою господарювання або із 
слабо розвиненою ринковою економікою майнове 
страхування відіграє додаткову роль, оскільки від-
шкодування збитків головним чином здійснюється 
державою шляхом виділення бюджетних коштів для 
ліквідації наслідків стихійного лиха і на інші анало-
гічні цілі. 

Страхування майна здійснюється в добровільній 
та обов’язковій формах. Страхування майна під-
приємств здійснюється в основному в обов’язковій 
формі. Насамперед, це стосується тих об’єктів, які 
мають високу вартість та зачіпають майнові інтер-
еси не лише окремих суб’єктів господарювання, але 
й національні інтереси. 

В сучасних умовах багато підприємств значною 
мірою не розуміють, які послуги можуть отримати 
від страхових компаній. Хоча певні стимули та 
пільги законодавством передбачено. Згідно податко-
вого законодавства, передбачено включення витрат зі 
страхування до валових витрат підприємства. Отже, 
витрати зі страхування основних фондів, товарів, 
готової продукції, сировини тощо підприємство має 
право відобразити у валових витратах. Крім цього, 
законодавством дозволено зараховувати до складу 
валових витрат підприємства витрати із страхування 
(крім витрат з медичного, пенсійного страхування та 
за обов’язковими видами страхування) в розмірі, що 
не перевищує 5 % валових витрат за звітний подат-
ковий період. Якщо страхування майна здійснюється 
на добровільних засадах, то валові витрати обмежені 
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п’ятивідсотковим лімітом. П’ятивідсоткове обме-
ження не поширюється щодо обов’язкових видів 
страхування майна, зазначених в галузі страхового 
законодавства. Витрати з обов’язкових видів страху-
вання майна у повній сумі зараховуються до валових 
витрат підприємства. 

Більш критичною є ситуація в страхуванні під-
приємствами фінансових ризиків. Цей вид страху-
вання є вкрай нерозвинутим. Страхування фінан-
сових ризиків – вид майнового страхування, яке за 
своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку 
чи неотримання доходу внаслідок різних причин. 

Для вітчизняної науки та практики питання стра-
хування фінансових ризиків є дискусійним та неви-
рішеним. Це пов’язано з відсутністю механізму 
регулювання цього питання певних положень на 
державному рівні. Адже не існує чіткого визначення 
ані поняття «фінансовий ризик суб’єкта господарю-
вання», ані єдиної класифікації цих ризиків, ані їх 
переліку. Такі прогалини у законодавчому полі неу-
згодженість постійно спричинює наукові дискусії та 
проблемні ситуації на практиці. 

В широкому значенні фінансові ризики – це 
ризики, які характеризуються ймовірністю втрат 
(недоотримання) фінансових ресурсів (грошових 
коштів) у підприємницькій діяльності. У цьому зна-
ченні поняття «фінансовий ризик» тотожне поняттю 
«комерційний (підприємницький) ризик», яке міс-
тить цілий комплекс різних ризиків: майнових, 
виробничих, торгівельних тощо. Поняття «фінансо-
вий ризик» також використовується у більш вузькому 
значенні як частина комерційних ризиків, пов’язана 
із ймовірністю фінансових втрат внаслідок операцій 
у фінансово-кредитній і біржовій сферах. 

Загалом, у наукових джерелах пропонуються 
різні визначення поняття фінансовий ризик (табл. 1). 

Страхування фінансових ризиків регламенту-
ється законодавством в галузі страхування, хоча 
ніякого визначення і класифікації фінансових ризи-
ків там немає. Подаються лише добровільні види 
страхування, де фінансові ризики є в кількох само-
стійних видах страхування: страхування креди-
тів; страхування інвестицій; страхування виданих 

гарантій (порук) та прийнятих гарантій, а також 
страхування фінансових ризиків. З поданої кла-
сифікації складається враження, що лише ризики, 
які входять до «страхування фінансових ризиків», 
носять фінансовий характер. Деякі страхові компа-
нії ототожнюють фінансові ризики з комерційними 
ризиками, а деякі, навпаки, вважають, що це є різні 
ризики, та самостійно розробляють правила стра-
хування фінансових та комерційних ризиків. Також, 
розробляються різноманітні схеми страхування 
фінансових ризиків, які використовується більшою 
мірою з метою оптимізації оподаткування та вивозу 
капіталу за кордон. 

Страховими випадками при страхуванні фінан-
сових ризиків можуть бути: недотримання умов та 
строків виконання контрагентом клієнта фінансових 
зобов’язань; неналежне виконання (невиконання) 
контрагентом клієнта своїх договірних зобов’язань 
за угодою внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії 
або катастрофи на місці виконання зобов’язань, бан-
крутства контрагента, протиправних дій третіх осіб; 
недотримання контрагентом клієнта строків уста-
новки й налагодження машин, устаткування, перед-
бачених угодою; зупинка виробництва чи зменшення 
обсягів виробництва в результаті обумовлених у 
договорі страхування випадків тощо. 

Страхування фінансових ризиків відносять до 
ризикових видів страхування. Фінансові ризики 
характеризуються ймовірністю недоотримання 
фінансових ресурсів під час провадження господар-
ської діяльності. 

Загалом, тенденція страхування фінансових ризи-
ків є доволі низькою (табл. 2). 

Серед всіх видів фінансових ризиків найне-
безпечнішим є ризик втрати прибутку. Оскільки 
прибуток – це фінансовий результат діяльності 
будь-якого підприємства, то страхування від втрат 
прибутку як форма страхового захисту від втрат 
очікуваної користі є одним з найважливіших видів 
страхування. 

Страхування від втрат прибутку є підвидом май-
нового страхування. З метою точного означення 
змісту та суті страхування від втрат прибутку у 

Таблиця 1 
Підходи до визначення терміну «фінансовий ризик» [4] 

Автор Визначення 
Н.М. Внукова, 
В.І. Успаленко, 
Л.В. Временко

ризик, викликаний невизначеністю природних, людських та економічних факторів, що за 
несприятливих умов можуть призвести до збитків у господарсько-фінансовій діяльності 

І.А. Бланк результат вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, 
спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при ймо-
вірності понесення економічного збитку (фінансових втрат) в силу невизначеності умов його 
реалізації 

О.Д. Вовчак ризик, який випливає з фінансових угод або фінансової діяльності, коли як товари виступа-
ють валюта, цінні папери, грошові кошти 

М.С. Клапків частина комерційних ризиків, пов’язана з імовірністю фінансових втрат унаслідок операцій у 
фінансово-кредитній і біржовій сферах 

А.С. Шапкін, 
В.А. Шапкін

спекулятивні ризики, для яких можливий як позитивний, так і негативний результат 
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фінансовій науці вживаються різні терміни: «стра-
хування від застою підприємства», «страхування від 
втрат прибутку», «страхування від втрати фінансо-
вої стійкості», «страхування втрати прибутку внаслі-
док перерви у діяльності господарського суб'єкта», 
«страхування майбутньої користі». 

Вважається, що найбільш вдалою є назва «стра-
хування перерв у господарській діяльності». Ця 
страхова послуга компенсує непрямі збитки. Осо-
бливістю страхування від втрат прибутку є те, що 
обсяг збитку залежить не стільки від розміру зни-
щення, скільки від тривалості перерви виробни-
чої діяльності. Чинник часу застосовується саме у 
страхуванні від втрат прибутку і називається стро-
ком відшкодування. Цей строк є періодом, лише 
в межах якого страховик несе відповідальність за 
втрату прибутку і за який страхувальнику спла-
чується страхове відшкодування, якого він зазнав 
внаслідок перерви виробничого процесу. Строк від-
шкодування розпочинається з дня настання страхо-
вого випадку та діє до відновлення виробництва, 
але не може водночас перевищувати строку дії 
договору страхування. 

При страхуванні від втрат прибутку слід врахо-
вувати настання таких ризиків: базового ризику – 
пошкодження або знищення майна підприємства; 
ризику сповільнення або зупинення виробничого 
процесу. Також, потрібно враховувати ряд специфіч-
них ризиків (наприклад, сезонність виробництва). 

В Україні цей вид страхування практично не про-
водять. Вітчизняні страховики не є зацікавлені у 
пропонуванні такої послуги через те, що показник 
прибутку є величиною довільною. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджу-
вати, що на сьогоднішній день фінансово-економіч-
ний потенціал підприємств знаходиться під впливом 
великої кількості ризиків, від значної частини з яких 
можна убезпечитись шляхом передачі їх на страху-
вання, використовуючи при цьому конкретні про-
грами страхування, що дозволяє отримати відповід-
ний до існуючих умов функціонування підприємства 
страховий захист, обравши при цьому відповідне 
комплексне страхування або страхування від окре-
мих ризиків. 

Висновки. Страхова діяльність в новому серед-
овищі супроводжується значною невпевненістю і 
великою кількістю ризиків бізнесу, тому підвищення 
ефективності страхової діяльності на підприємствах 
можливе лише шляхом проведення ефективної дер-
жавної політики, направленої на регулювання стра-
хового ринку в Україні. У ринковій економіці галузь 
страхових послуг грає важливу роль для всього сус-
пільства. 

Серйозну загрозу нормальному функціонуванню 
майнового страхування в Україні становить тенден-
ція до монополізації страхового ринку в інтересах 
окремих міністерств, фінансово-промислових груп 
або місцевих адміністрацій. 

Першочерговими завданнями для оптимізації 
розвитку страхування підприємств в Україні пови-
нні стати: 

– з метою усунення причин можливості низької 
якості страхових послуг є потреба насамперед у роз-
робці та затвердженні Національним банком, Упо-
вноваженим органом та Фондом державного майна 
України національного стандарту визначення ліквід-
ної вартості заставного майна (майнових прав), та 
вартості майна з метою страхування; 

– щоб страховий ринок функціонував ста-
більно, а страховики були спроможні виконувати 
свої зобов’язання перед страхувальниками, а також 
щоб була належна керованість страхового підпри-
ємництва, недостатньо вдосконалювати лише зако-
нодавство, що регулює грошовий ринок. Необхідно 
розробляти і впроваджувати систему кодексів, та 
створення сукупності законодавчих актів, які б охо-
плювали усі сектори ринкової економіки, сприяли 
упорядкуванню взаємовідносин між суб’єктами 
ринку на всіх фазах процесу відтворення; 

– підвищення ефективності страхової діяль-
ності можливе лише шляхом проведення ефективної 
державної політики, направленої на регулювання 
страхового ринку в Україні. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямку є визначення ефективності страхового 
захисту підприємства для підвищення його фінан-
сово-економічного потенціалу, зміцнення та поси-
лення фінансової стійкості. 

Таблиця 2 
Підходи до визначення терміну «фінансовий ризик» [3] 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Валові страхові премії за майновим стра-
хуванням, млн. грн. 14769,8 16607,5 14388,3 12253,6 16961,3 15960,6 17111,3

– валові премії за страхуванням фінансо-
вих ризиків 2488,4 2894,3 2856,5 2263 3857,6 4339,9 3598,6

– валові премії за страхуванням кредитів 1696,8 500,3 469,6 518,3 1026 684,7 348,7
Питома вага валових премій за страхуван-
ням фінансових ризиків у валових преміях 
за майновим страхуванням, % 

16,85 17,43 19,85 18,47 22,74 27,19 21,03

Питома вага валових премій за страхуван-
ням фінансових ризиків та кредитів у вало-
вих преміях за майновим страхуванням, % 

28,34 20,44 23,12 22,70 28,79 31,48 23,07
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СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Семяновский Д.В.
студент
Университета экономики и права «КРОК»

В статье рассмотрены вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Определена роль стра-
хования в укреплении финансовой устойчивости предприятия. Раскрыты возможности и определены преиму-
щества использования страховой защиты как эффективного средства обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия. 
Ключевые слова: страхования, предприятие, хозяйственная деятельность, финансовая устойчивость, страхо-
вание предпринимательских рисков, имущественное страхование, страхование финансовых рисков, страховой 
рынок, страховая инфраструктура.

INSURANCE IN THE PROVISION OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE
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Student
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The article deals with issues of financial stability of the enterprise. The role of insurance in the strengthening of 
financial stability of enterprises is defined. Disclosed features and identified the advantages of insurance protection as 
an effective means of ensuring the financial sustainability of the enterprise. 
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В статті розглянуто питання гармонізації обліку поточної дебіторської заборгованості підприємств 
різних форм власності відповідно міжнародних стандартів фінансової звітності. Проаналізовано 
чинну методику обліку дебіторської заборгованості відповідно Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» та виокремлено основні відмінності між вітчизня-
ними та міжнародними стандартами щодо дебіторської заборгованості та її відображення в обліку в 
процесі налагодження ефективної системи управління. Наголошено на особливостях обліку резерву 
сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості в процесі поточного й стратегічного 
управління підприємством. 
Ключові слова: облік, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, сумнівна заборгованість, 
безнадійна заборгованість

Постановка проблеми. Формування системи 
сталих ринкових взаємовідносин в Україні потре-
бує необхідності реформування та удосконалення 
інформаційного забезпечення обліку дебіторської 
заборгованості підприємств різних форм влас-
ності. В сучасних умовах необхідний, без сум-
ніву, перехід від падіння до зростання української 
економіки,вироблення стратегії післякризового роз-
витку промисловості, спрямованої на забезпечення 
глибоких якісних зрушень у системі економічних 
відносин. Отже, фінансова незалежність та участь 
вітчизняних підприємств у економічних відносинах 
міжнародного співтовариства Європи зумовлюють 
необхідність досліджувати сутність дебіторської 
заборгованості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтер-
ського обліку дебіторської заборгованості при-
свячено низку праць економістів: Ф.Ф. Бутинця, 
С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В.П. Завго-
роднього, О.Д. Заруби, В. Костюченко, С.І. Маслова, 
Є. Петрик, Я.В. Соколова, В.В. Сопко, С. Хенка, 
М.Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Метою статті є виявлення напрямків удоскона-
лення методики обліку поточної дебіторської забор-
гованості підприємства в умовах застосування між-
народних стандартів фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення 
поточної дебіторської заборгованості пов’язано з 
принципом нарахування, сутність якого полягає в 
тому, що незалежно від сплати в момент відванта-
ження продукції, передачі послуг чи права власності 
на них підприємство відображує отримання доходу, 
а в разі відсутності сплати одночасно і дебіторську 
заборгованість. Причинам, пов’язаним з відсутністю 
коштів у покупця, можна запобігти, якщо під час під-
писання договорів поставки керівництво підприєм-

ства ретельно вивчає характеристику клієнтів щодо 
мети придбання продукції та їх платоспроможності. 
Якщо продукцію придбано для реалізації, то віро-
гідність своєчасної сплати грошових коштів вища, 
ніж у випадку, коли замовник купляє продукцію для 
власних потреб.

Аналіз економічної літератури засвідчив, шо у 
міжнародному та вітчизняному обліку визначення 
дебіторської заборгованості істотно не відрізня-
ються. В Україні відображення дебіторської забор-
гованості у фінансовій звітності регулюються Наці-
ональним положенням стандартом бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
[1]. Цим Національним положенням (стандартом) 
визначаються мета, склад і принципи підготовки 
фінансової звітності та вимоги до визнання і роз-
криття її елементів, а саме до довгострокової та 
поточної дебіторської заборгованості. 

У зарубіжних країнах не існує окремого стан-
дарту щодо регулювання дебіторської заборгова-
ності. Окремі аспекти визначені в МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інстру-
менти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка». Зокрема у 
МСБО 32 дебіторська заборгованість трактується як 
фінансовий актив, але конкретного визначення цього 
поняття міжнародні стандарти не дають [2].

Визначимо, що методологічні засади формування 
у бухгалтерському обліку інформації про дебітор-
ську заборгованість та її розкриття у фінансовій звіт-
ності підприємств визначає П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» [3]. З метою уточнення економіч-
ної сутності поточної дебіторської заборгованості 
нами узагальнено основні поняття, представлені  
в П(С)БО 10 (рис. 1).

В міжнародному обліку, дебіторська заборго-
ваність поділяється на поточну заборгованість та 
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непоточну (довгострокову). Останню в окремих 
країнах,наприклад, країнах ОАЕ поділяють на серед-
ньострокову та довгострокову. 

Дебіторська заборгованість в балансі зарубіжної 
компанії, зокрема в країнах англо-американської 
системи обліку класифікується:

– рахунки до отримання – вид дебіторської 
заборгованість, яка існує в результаті надання корот-
кострокового кредиту («відкритий рахунок») про-
давцем покупцю. За нормальних умов кошти по 
рахунку повинні бути отримані протягом 30-60 днів;

– векселі до отримання;
– дебіторська заборгованість, не пов'язана з реа-

лізацією [4, с. 53].
У фінансовій звітності Естонії відображається 

також:
– дебіторська заборгованість дочірніх та мате-

ринських підприємств;
– дебіторська заборгованість пов'язаних підпри-

ємств;
– розрахунки з акціонерами;
– інша короткострокова дебіторська заборгова-

ність [4, с. 57]. 
В зарубіжній системі обліку дебіторська заборго-

ваність по рахунках оцінюється та відображається в 
звітності за чистою вартістю реалізації. Чиста вар-
тість в США обчислюється шляхом сумування всієї 
дебіторської заборгованості за вирахуванням знижки 
та безнадійної дебіторської заборгованості. 

Відповідно до міжнародної практики позики і 
дебіторська заборгованість – непохідні фінансові 
активи з фіксованими або визначених платежами, 
що не котируються на активному ринку, за винят-
ком: 

а) активів, які підприємство має намір продати 
негайно або в найближчому майбутньому, що і пови-
нні бути класифіковані як призначені для продажу, 
а також активи, які підприємство при первісному 
визнанні класифікує як «оцінюються за справедли-
вою вартістю, зміни якої відображаються у складі 
прибутку чи збитку»; 

б) активів, класифікованих підприємством при 
первісному визнанні як «наявні для продажу»; 

в) активів, за якими власник може не відшкоду-
вати значну частину своїх початкових інвестицій, за 
винятком випадків, коли це відбувається через погір-
шення кредитоспроможності, і які повинні бути кла-
сифіковані як наявні для продажу. 

Основна вимога для визнання фінансового активу 
як позик і дебіторської заборгованості – відсутність 
котирувань на активному ринку. Однак, якщо актив 
котирується на активному ринку, більш того, не від-
повідає іншим вимогам для класифікації як позики 
або дебіторської заборгованості, відповідно до 
МСФЗ (IAS) 39«Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка», він може бути віднесений до інвестицій, 
рахунком до погашення. 

Оцінку дебіторської заборгованості проводять 
на основі МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка». Так, при первісному визнанні 
дебіторську заборгованість, так само, як і будь-який 
інший фінансовий актив або зобов'язання, повинні 
оцінювати за справедливою вартістю. Короткостро-
кова дебіторська заборгованість не дисконтується. 
Це пов'язано з тим, що за період менше року вартість 
грошей істотно не зміниться. Причому короткостро-
кова дебіторська заборгованість відображається за 
справедливою вартістю за вирахуванням можливого 
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Рис. 1. Основні поняття стосовно дебіторської заборгованості, представлені у П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість»
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резерву під знецінення. Основні відмінності між 
вітчизняними та міжнародними стандартами щодо 
дебіторської заборгованості та її відображення в 
обліку представлені у табл. 1.

На практиці склалася така ситуація, що в біль-
шості випадків справедлива вартість товарів і послуг 
визначається на основі договору. Однак подальший 
облік дебіторської заборгованості більш складний 
і залежить від її виду (довгострокова, короткостро-
кова). 

Знецінення дебіторської заборгованості виникає 
у разі, якщо є ризик не отримати грошові кошти від 
боржників. 

В українській практиці П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» передбачає, що підприємство само-
стійно обирає методи нарахування резерву сумнів-
них боргів, при цьому використання того чи іншого 
методу залежить від виду заборгованості для якої 
створюють резерв та наявності інформації, яка є 
необхідною для використання певного методу визна-
чення резерву сумнівних боргів [3]. Згідно із п.8 
П(С)БО 10 величина резерву сумнівних боргів може 
бути визначена такими методами: 

– застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості; 

– застосування коефіцієнта сумнівності. 
За міжнародними стандартами, створити резерв 

під знецінення можна у випадку, якщо існують 
докази можливості неотримання коштів від борж-
ників. Такі докази можна отримати з аналізу: роз-
міру дебіторської заборгованості, періоду простро-
ченої заборгованості, оцінки ризиків непогашення 
заборгованості. Також оцінюються такі ситуації, як 
рішення по судовому процесу, банкрутство борж-
ника, скрутне матеріальне становище боржника 
тощо. Резерв – це різниця між балансовою вартістю 
та сумою очікуваного відшкодування сумою, яка 

представляє собою, по суті, вартість грошових пото-
ків, дисконтованих за ринковою ставкою відсотка. 
Якщо дебіторська заборгованість довгострокова, то 
вона повинна враховуватися за амортизованою вар-
тістю з використанням методу ефективної процент-
ної ставки [6, с. 2]. 

Іноді перерахунок дебіторської заборгованості 
показує, що був отриманий збиток від переоцінки 
виданих позик і дебіторської заборгованості. Сума 
такого збитку являє собою різницю між балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю прогнозних май-
бутніх грошових потоків. Ці грошові потоки дис-
контуються з урахуванням ефективної процентної 
ставки фінансового активу (тобто ефективної про-
центної ставки, розрахованої при первісному визна-
нні). При такому підході балансова вартість позики 
або дебіторської заборгованості зменшується або за 
рахунок резерву, або безпосередньо. 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» перед-
бачає два випадки коли дебіторська заборгованість 
визнається безнадійною: 

1) щодо якої існує впевненість про її неповернення 
боржником (заборгованість, яка є непогашеною вна-
слідок недостатності майна фізичної чи юридичної 
особи, оголошеної банкрутом у встановленому зако-
нодавством порядку, або юридичної особи, що лік-
відується; прострочена дебіторська заборгованість 
померлих фізичних осіб, а також визнаних у судо-
вому порядку безвісти відсутніми померлими чи 
недієздатними, а також прострочена заборгованість 
фізичних осіб, які засуджені до позбавлення волі); 

2) за яку минув строк позивної давності, яка 
повинна відображатися на позабалансових рахунках 
після списання [3]. 

Проте, ст. 14.1.11 Податкового кодексу Укра-
їни [5] передбачено, що дебіторська заборгованість 
визнається безнадійною якщо: 

Таблиця 1
Основні відмінності між вітчизняними та міжнародними стандартами щодо дебіторської заборгова-
ності та її відображення в обліку

Показник Вимоги українських стандартів Вимоги МСФЗ
Визнання 
(відобра-
ження в 
обліку)

Визнається активом, якщо існує ймовір-
ність отримання підприємством майбутніх 
економічних вигод та може бути достовірно 
визначена її сума та з одночасним з визна-
нням доходу від реалізації продукції, товарів, 
робіт,послуг.

Визнання фінансового активу відбувається 
тоді, коли організація стає стороною контракту 
(договори), при виникненні зобов'язання по 
фінансовому інструменту.

Оцінка Оцінюється за первісною вартістю, тобто 
дебіторська заборгованість відображається 
в обліку в оцінці, визначеною договором, і 
залежить від кількості і ціни проданої про-
дукції з врахуванням знижок і надбавок, що 
надаються постачальником своїм клієнтам і 
покупцям.

Визнання дебіторської заборгованості оціню-
ється за справедливою вартістю (за вартістю 
операції), включаючи за витрати по здійсненню 
операції, які прямо пов'язані з придбанням або 
випуском фінансового активу або фінансового 
зобов'язання). Після первинного визнання дебі-
торська заборгованість оцінюється за вартістю, 
що амортизується, із застосуванням методу 
ефективної ставки відсотка.

Відобра-
ження в 
фінансовій 
звітності

У складі оборотних активів з класифікацією 
на довгострокову (платежі по якій очікуються 
більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 
і короткострокову (платежі по якій очіку-
ються протягом 12 місяців після звітної дати).

У складі поточних активів з класифікацією на 
короткострокову і довгострокову. 
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а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких 
минув строк позовної давності; 

б) прострочена заборгованість фізичної або юри-
дичної особи, що не погашена внаслідок недостат-
ності майна зазначеної особи, за умови, що дії кре-
дитора, спрямовані на примусове стягнення майна 
боржника, не призвели до повного погашення забор-
гованості; 

в) заборгованість суб'єктів господарювання, 
визнаних банкрутами у встановленому законом 
порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку 
з їх ліквідацією; 

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною 
внаслідок недостатності коштів, одержаних після 
звернення кредитором стягнення на заставлене 
майно відповідно до закону та договору, за умови, 
що інші дії кредитора щодо примусового стягнення 
іншого майна позичальника, визначені нормативно-
правовими актами, не призвели до повного покриття 
заборгованості; 

ґ) заборгованість, стягнення якої стало немож-
ливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, 
стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтвер-
джених у порядку, передбаченому законодавством; 

д) прострочена заборгованість померлих фізич-
них осіб, а також осіб, які у судовому порядку 
визнані безвісно відсутніми, недієздатними або ого-
лошені померлими, а також прострочена заборгова-
ність фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі 
[5]. 

Списання заборгованості за міжнародними стан-
дартами може здійснюватися не тільки у випадку 
визнання її безнадійною. В США компанії при 
списанні дебіторської заборгованості по рахунках 
можуть передавати свою дебіторську заборгованість 

третій особі, «ліквідувавши» її таким чином та отри-
мавши певну суму грошей. Існує два найпоширені-
ших способи такої передачі:

1. Передача дебіторської заборгованості по рахун-
ках під заставу –власник дебіторської заборгованості 
позичає гроші кредитора, виписуючи звичайний век-
сель та передаючи під заставу дебіторську заборго-
ваність в якості забезпечення. 

2. Продаж дебіторської заборгованості по рахун-
ках. Компанія може продавати право на отримання 
грошей по дебіторській заборгованості факторинго-
вій фірмі [8, с. 3]. 

Продаж дебіторської заборгованості може здій-
снюватися:

– без регресу – покупець-факторингова фірма 
бере на себе ризик отримання грошей та можливих 
збитків;

– з регресом – продавець гарантує покупцю 
оплату у випадку, якщо дебітор відмовляється (не 
може) заплатити.

Для дебіторської заборгованості, оформленої век-
селями, також існує специфічна можливість достро-
кової її «ліквідації» (реалізації) – процес дискон-
тування векселів до отримання в банках чи інших 
фінансових установах. 

Висновки. Отже, в міжнародній системі обліку 
навпаки зазначаються лише базові фундаментальні 
концепції ведення фінансового обліку, тому компа-
нії, що ведуть бухгалтерський облік за міжнарод-
ними стандартами мають право самостійно обирати 
форми фінансової звітності, методи відображення в 
них інформації про певні об’єкти обліку, а також при 
встановленні відповідного рівня суттєвості, відо-
бражати у звітності лише всі суттєві дані бухгалтер-
ського обліку.
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УЧЕТ ТЕКУЩЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 
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В статье рассмотрены вопросы гармонизации учета текущей дебиторской задолженности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Дан анализ действующей методике учета дебитор-
ской задолженности в соответствии Положения (стандарта) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолжен-
ность» и выделены основные различия между отечественными и международными стандартами по деби-
торской задолженности и ее отражение в учете в процессе налаживания эффективной системы управления. 
Отмечено особенности учета резерва сомнительных долгов и безнадежной дебиторской задолженности в про-
цессе текущего и стратегического управления предприятием.
Ключевые слова: учет, дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, сомнительная задолжен-
ность, безнадежная задолженность.
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In the article the question of harmonization of current account under International Financial Reporting Standards. 
Analyzed the current method of accounting of receivables under Regulations (standard) accounting 10 «Receivables» 
and singled out the major differences between national and international standards on receivables and its recording 
in the establishment of effective management system. Emphasized the peculiarities of the accounting provision for 
doubtful debts and uncollectible receivables in the current and strategic management.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
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В силу економічних причин основні потоки мігрантів завжди направлялися з країн з низькими 
особистими доходами в країни з більш високими доходами. Протягом усього післявоєнного часу 
напрямки міжнародної міграції безупинно змінювалися слідом за мінливими економічними умовами. 
Внаслідок відсутності достовірної статистики міжнародного переселення і широкого розвитку неле-
гальної міграції встановити точно ієрархічність основних напрямків міграції досить складно. При-
близні уявлення про масштаби міжнародної міграції дають дані про кількість населення країн світу, 
народженого за кордоном.
Ключові слова: міграція, мігранти, міграція робочої сили, імміграція,  ринок праці, глобалізація, 
країни-донори, країни-реціпієнти, прогноз, географічний розподіл.

Постановка проблеми. Сьогодні міжнародна 
міграція виступає важливим ресурсом розвитку для 
приймаючих країн, країн транзиту і призначення. 
Пріоритетним завданням світової спільноти є вияв-
лення способів вилучення з цього глобального явища 
максимально позитивних ефектів і зведення до міні-
муму його негативних наслідків. Головні проблеми, 
з якими зіткнулася настала нова ера на шляху до 
досягнення цієї мети, – це порушення прав мігрантів, 
трудова експлуатація особливо вразливих груп жінок 
і дітей, жахливий злочин торгівлі людьми, нестабіль-
ність фінансового регулювання міграційної системи 
грошових переказів, негативне сприйняття мігрантів 
громадянським суспільством, а також відсутність єди-
ної фактологічної бази та загального підходу до розу-
міння проблеми серед держав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альні питання геополітичного й економічного пози-
ціонування країн у контексті впливу міжнародної 
міграції досліджували Н. Ваврищук, В. Василь-
ченко, Л. Гришко, Є. Дронь, Ю. Козак, О. Малинов-
ська, А. Стащак, Ю. Цевух, В. Якименко, О. Чер-
нега, О. Ровенчак, Т. Мірошниченко, А. Мокій, 
О. Філіпенко, А. Ковальова, А. Кирєєв, М. Відякіна, 
О. Варецька, Е. Лібанова, В. Кравченко, тощо.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі 
вивчення і аналізу з’ясувати стан ринку праці, осно-
вні напрямки мігрантів, їх масштабність, які вигоди 
отримують від такого явища, як міграція країни-
донори, а також країни-реціпієнти.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна мігра-
ція робочої сили охоплює весь світ: як його розвинуту 
частину, так і відсталу периферію. Міжнародна мігра-
ція робочої сили є однією з об’єктивних підстав ста-
новлення цілісної світогосподарської системи. Водно-
час проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для 
урядів як у політичному, так і в соціальному аспекті. 
Етнічні, релігійні забобони і пряма економічна 
загроза інтересам окремих груп, котрі побоюються 
конкуренції з боку іммігрантів, роблять цю проблему 
надто гострою. А відтак при проведенні міграційної 

політики дуже важливо знати природу, загальноеко-
номічні та соціальні наслідки цього явища [2].

В даний час в багатьох регіонах світу спостеріга-
ється тенденція до зниження народжуваності до вкрай 
низького рівня, який не забезпечує простого від-
творення населення. У цих умовах міграція стає все 
більш важливим фактором зміни чисельності насе-
лення Європи, а в 2030-і роки за прогнозами стане 
основним і для населення Північної Америки [1].

З позиції дослідження зовнішніх економічних 
ефектів міжнародної трудової міграції насамперед, 
потрібно дослідити сучасний стан і тенденції міжна-
родної міграції робочої сили. Як базову модель вико-
ристаємо основні складові явища міжнародної міграції 
робочої сили (див. рис. 1) [6]: кількість трудових іммі-
грантів, у економіках країн-реципієнтів, кількість тру-
дових емігрантів у економіках країн-донорів, первинні 
міграційні потоки та вторинні (рееміграційні) міжна-
родні потоки робочої сили. За допомогою перших двох 
складових виокремимо країни, де слід очікувати на 
найзначніші зовнішні економічні ефекти міжнародної 
трудової міграції, останніх двох – країни, де логічно 
очікувати на найбільшу динаміку зовнішніх економіч-
них ефектів міжнародної міграції робочої сили. 

Аналіз міжнародної міграції показав, що на поча-
ток другого десятиріччя ХХІ ст. вона стала явищем 

Рис. 1. Частка трудових іммігрантів  
у загальній кількості іммігрантів у регіонах світу  
на початок 2015 р [6]
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глобального масштабу. Обсяг постійної складової 
міжнародної міграції в 2015 році становив 231,5 млн.  
осіб (табл. 1) [6]. Аналізуючи дані табл. 1, доходимо 
висновку, що загалом у стабільній складовій міжна-
родної міграції наявний середньотерміновий пози-
тивний тренд. За останніх 20 років кількість мігрантів 
у світі зросла приблизно на 40%. Такі зміни можна 
вважати «плавними», оскільки вони не перевищують 
у середньому 2% за рік. Найвища динаміка кількості 
мігрантів спостерігалася в розвинутих країнах (темпи 
зростання 164%), тоді як у країнах, що розвиваються, 
цей показник набагато менший (131%), а в найменш 
розвинутих країнах кількість іммігрантів навіть знизи-
лася. Зазначена вище динаміка зумовлена, по-перше, 
тим, що міжнародна міграція є переважно трудовою. 

За останні десятиріччя розрив між розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються, дедалі поси-
люється. Це логічно зумовлює більшу концентрацію 
трудових мігрантів у розвинутих країнах, оскільки 76 
доходи, які вони можуть там отримати, перевищують 
рівень доходів, які б вони отримували в країнах, що 
розвиваються, не кажучи про найменш розвинені.

Отже, майже всі іммігранти в Європі, Північній та 
Латинській Америці, Океанії – це трудові мігранти. 

Трохи менша частка трудових мігрантів у загальній 
міграції до Азії та Африки, але й у цих регіонах вона 
перевищує 80%. Таким чином, загальні тенденції в 
стабільній і динамічній компонентах міжнародної 
міграції визначаються саме трудовою міграцією, 
тому останню цілком коректно досліджувати, вико-
ристовуючи статистичні дані про загальну міграцію 
населення подані міжнародними організаціями. Слід 
зауважити, що міжнародна статистика охоплює між-
народних мігрантів і біженців, тобто осіб, які зму-
шені емігрувати переважно через політичні та воєнні 
конфлікти. Тобто такі особи не є трудовими міжна-
родними мігрантами, в 2015 р. налічувалося 45 млн. 
біженців, що становить порівняно невелику кількість 
від 77 усіх мігрантів – близько 19%. Частка трудових 
іммігрантів у регіонах світу подана на рис. 2 [6].

Розглянемо регіони та країни – реципієнти між-
народних міграційних потоків. Найбільшими регі-
онами за кількістю трудових іммігрантів є Європа 
(майже 72 млн осіб, 33 % усієї кількості трудових 
мігрантів) та Азія (71 млн осіб, 32 %). Така концен-
трація мігрантів зумовлена тим, що стабільна скла-
дова міжнародної трудової міграції досить високо-
концентрована в країнах обох регіонів (табл. 2) [5].

Таблиця 1 
Регіональний розподіл та динаміка кількості міжнародних трудових мігрантів у розрізі регіонів світу 
на початок 2015 р [5]

Регіони та групи країн за рівнем 
розвитку

Кількість 
міжнародних 

мігрантів, млн.
Темпи 

зростання, 
%

Географічний розподіл 
міжнародних мігрантів Зміна, 

%
1990 2015 1990 2015

Світ загалом 155,5 231,5 148,9 100 100 -
Найбільш розвинуті регіони 82,4 135,5 164,4 53 59,7 6,7
Країни, що розвиваються 73,2 95,9 131,0 47 40,3 -6,7
Найменш розвинуті країни 11,1 10,9 98,2 7,1 5,4 -1,7
Африка 16 18,6 116,3 10,3 9 -1,3
Азія 50,9 70,8 139,1 32,7 28,7 -4
Європа 49,4 72,4 146,6 31,8 32,6 0,8
Латинська Америка та Карибський 
басейн 7,1 8,5 119,7 4,6 3,5 -1,1

Північна Америка 27,8 53,1 191,0 17,9 23,4 5,5
Океанія 4,4 7,9 179,5 2,8 2,8 0

Таблиця 2
Топ-10 країн за кількістю мігрантів у 2015 р [5]

Країна чи регіон Кількість мігрантів,  
тис.

Частка мігрантів,  
% населення

Частка загальносвітової кількості 
мігрантів, %

США 45785 13,5 19,8
Російська Федерація 11048 7,7 4,8
Німеччина 9845 11,9 4,3
Саудівська Аравія 9060 31,4 3,9
Канада 7284 20,7 3,1
Франція 7439 11,60 3,2
Велика Британія 7824 12,40 3,4
Іспанія 6466 13,8 2,8
Індія 5338 0,4 2,3
Україна 5151 11,4 2,2
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Як бачимо з табл. 2, шість із десяти країн-реципі-
єнтів міжнародних трудових мігрантів розташовані 
в Європі. І хоча абсолютним лідером серед країн-
реципієнтів є США, проте е частка Європи в гло-
бальному розподілі постійної складової міжнародної 
трудової міграції значно переважає частку Північної 
Америки. Частка цих двох регіонів становить 56% у 
географічному розподілі стабільної компоненти 
міжнародної трудової міграції.

Аналізуючи зміни в географічному розподілі ста-
більної компоненти міжнародної трудової міграції, 
зазначимо, що до найбільш суттєвих потрібно відне-
сти зростання частки Європи як регіону приймання 
міжнародних трудових мігрантів.

У Європі роль внутрішньорегіонального чин-
ника в імміграції робочої сили менша, ніж у емігра-
ції, однак перевищує 50%. Це свідчить про те, що в 
цей регіон прибуває велика кількість іммігрантів з 
інших країн, яка порівняна з імміграцією всередині 
регіону. У Північній Америці та Океанії основна 
частина іммігрантів прибуває з інших регіонів, роль 
внутрішньорегіонального чинника в імміграції неве-
лика. Таким чином, основними регіонами, де пере-
важна частина іммігрантів прибула з інших регіонів, 
є Північна Америка та Океанія. В Європі загальна 
кількість іммігрантів приблизно порівну розподі-
ляється між внутрішньорегіональними та міжрегіо-
нальними мігрантами [3].

Організація Об’єднаних Націй в грудні 2016 р. 
оприлюднила дані про міграцію, які показують, що 3,2 
відсотка населення землі живуть не в тій країні, в якій 
народилися. Перше місце в рейтингу, де 100 відсотків 
населення становлять іммігранти, займає Ватикан. 
На другій позиції – Об’єднані Арабські Емірати, де, 
за даними ООН, проживає 83,7 відсотків іммігрантів 
від загального числа населення. Трійку країн-лідерів 
за кількістю іммігрантів замикає Катар з 73,8 відсо-
тками іммігрантів. У свою чергу, найменша кількість 
(0,1 відсоток) іммігрантів спостерігається в Китаї, 
Кубі, Індонезії, В’єтнамі, Лесото і Мадагаскарі [4].

Стабільним зростанням відзначаються міграційні 
потоки до Австралії (протягом двох років), Канади 

(послідовне зростання протягом семи років). Для 
решти країн тривалі тенденції в динаміці найбільших 
міграційних потоків відсутні: в одні періоди спосте-
рігається їх зростання, в інші – спадання. Через таку 
динаміку загальна кількість трудових іммігрантів у 
країні (складова стабільної компоненти міжнародної 
трудової міграції) змінюється повільно, що й обґрун-
товує коректність того, що її можна вважати від-
носно стабільною в короткотерміновій перспективі.

У формуванні міжнародного ринку праці втіли-
лися такі характерні тенденції сучасного етапу роз-
витку людської цивілізації, як посилення соціальної 
орієнтації світової економіки, демократизація тру-
дових відносин, інтернаціоналізація вимог до від-
творення робочої сили, стандартизація умов життя і 
праці людей у різних частинах планети, розвиток та 
вдосконалення особистості на основі загальнолюд-
ських цінностей. Крім того, об’єднання національ-
них ринків праці в один – світовий – істотно познача-
ється на макроекономічній політиці окремих держав 
у галузі праці та соціально-трудових відносин, зні-
маючи обмеження, спричинені національними осо-
бливостями, та надаючи їй більш універсального 
характеру.

Зростання в сучасних умовах масштабів міжна-
родної міграції, численні негативні її наслідки, які 
становлять загрозу національній безпеці і країн-
донорів, і країн-реципієнтів робочої сили, викликали 
тенденцію до посилення державного та міжнарод-
ного регулювання міграційних процесів, підвищення 
ролі державної міграційної політики.

Висновки. Загалом слід зауважити, що майже 
кожна країна в ХХІ ст. долучилася до міжнародної 
міграції робочої сили, а тому остання тією чи іншою 
мірою здійснює й економічний вплив на національні 
економіки як країн-донорів, так і країн-реципієнтів. 
В сучасних умовах розвитку світового господарства 
сподівання на саморегуляцію ринкової системи, 
у тому числі на ринок праці, не виправдовується, 
тому необхідним стає формування нової моделі 
регулювання зайнятості в поєднанні з ефективністю 
міграційної політики держави. Турбота держави про 
досягнення у країні найбільш повної й ефективної 
зайнятості, як головної соціальної гарантії для еко-
номічно активного населення, є пріоритетом держав-
ного регулювання ринкової економіки. В той же час 
істотне зростання масштабів та нарощування інтен-
сивності міграційних процесів, залучення до них 
значної кількості працівників визначає важливу роль 
міжнародної трудової міграції у соціально-економіч-
ному розвитку країни. Постійне зростання масшта-
бів міжнародної міграції, залучення в неї все нових і 
нових верств населення та країн робить актуальним 
дослідження міжнародної міграції робочої сили, як 
однієї з форм міжнародних економічних відносин, 
та її впливу на соціально-економічний розвиток як 
світового господарства, так ї окремої країни.

Рис. 2. Частка трудових іммігрантів  
у загальній кількості іммігрантів у регіонах світу  
на початок 2015 р. [6]
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В силу экономических причин основные потоки мигрантов всегда направлялись из стран с низкими личными 
доходами в страны с более высокими доходами. В течение всего послевоенного времени направления между-
народной миграции непрерывно изменялись вслед за изменяющимися экономическими условиями. Вслед-
ствие отсутствия достоверной статистики международного переселения и широкого развития нелегальной 
миграции установить точно иерархичность основных направлений миграции достаточно сложно. Приблизи-
тельные представления о масштабах международной миграции дают данные о численности населения стран 
мира, рожденного за границей.
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страны-доноры, страны-реципиенты, прогноз, географическое распределение.

THE MAIN DIRECTIONS OF INTERNATIONAL LABOR MOVEMENT

Symchera K.V.
Student 
Uzhhorod National University

Due to economic reasons, the main flows of migrants always directed from countries with low personal incomes in 
countries with higher incomes. Throughout the postwar period international migration trends continuously changed 
after changing economic conditions. Due to the lack of reliable statistics and a wide international relocation of illegal 
migration hierarchical set exactly the main directions of migration is difficult. The approximate idea of the scale of 
international migration provide data on the population of the world, and who was born abroad.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
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В статті розглянуто економічні засади фінансового ринку України. Досліджено показники його функ-
ціонування, кількість професійних учасників фінансового ринку, показники обсягів випуску акцій 
і облігацій підприємств, обсяги активів учасників фінансового ринку. Досліджено що основними 
профільними учасниками фінансового ринку України є банківські установи, страхові організації, 
торговці цінними паперами, а також недержавні пенсійні фонди. Виявлено, що у 2016 р. кількість 
учасників фінансового ринку – банківських установ становить 120 установ. Запропоновано шляхи 
вдосконалення фінансового ринку України. 
Ключові слова: акції, фінансовий ринок, облігації.

Постановка проблеми. Фінансовий ринок вира-
жає специфічну сферу грошово-інвестиційних від-
носин, що виникають у процесі руху фінансових 
ресурсів між державою, юридичними та фізичними 
особами за допомогою спеціалізованих фінансових 
інститутів. В умовах економічного розвитку над-
звичайно вагомим є дослідження та вдосконалення 
засад функціонування фінансового ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика сучасних тенденцій розвитку банків-
ської системи в Україні висвітлена у працях бага-
тьох вітчизняних вчених, серед яких: Буднік М.М. 
[1], Макаренко І.О. [5], Рекуненко І.І. [2], Сьомчен-
ков О.А. та інші. 

Постановка задачі. Метою даної статті є роз-
криття теоретичних та практичних засад функціону-
вання фінансового ринку, а також визначення напря-
мів вдосконалення фінансового ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок 
в Україні пройшов складний і неоднозначний шлях 
свого розвитку. Це пояснюється тим, що успішно 

функціонувати фінансовий ринок може лише в умо-
вах ринкової економіки, коли переважна частина 
фінансових ресурсів мобілізується суб’єктами під-
приємницької діяльності на засадах їх купівлі-про-
дажу, а також при активному залученні коштів насе-
лення. Об’єктами відносин на фінансовому ринку є: 
цінні папери, фінансові послуги і грошово-кредитні 
ресурси. Суб’єктами фінансового ринку виступають: 
держава, банки, підприємства різних форм власності 
та окремі громадяни.

За видами фінансових активів фінансовий ринок 
поділяється на: кредитний ринок; ринок цінних папе-
рів; валютний ринок; страховий ринок; ринок доро-
гоцінних металів і каміння (золото, срібло, платина, 
діаманти тощо); ринок інших фінансових послуг 
(ломбардні, лізингові, лотерейні тощо) [3].

З таблиці 1 видно, що основними профільними 
учасниками фінансового ринку України є банків-
ські установи, страхові організації, торговці цін-
ними паперами, а також недержавні пенсійні фонди. 
Включення недержавних пенсійних фондів обумов-

Таблиця 1
Кількість професійних учасників фінансового ринку України у 2012-2016 рр.

2012 2013 2014 2015 2016
Банківські установи 176 176 180 163 120
У т. ч. банківські установи з іноземним капіталом 53 53 49 51 40
Страхові організації 442 414 407 382 368
Торговці цінними паперами 733 647 554 462 594
Недержавні пенсійні фонди 88 84 74 75 72

Таблиця 2
Обсяг активів учасників фінансового ринку України на початок року, млрд. грн.

2012 2013 2014 2015 2016
Вартість активів банківських установ 1054 1127 1278 1317 1275
Загальні активи страхових організацій 48,1 56,2 66,4 70,3 60,6
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на фондових біржах 235,4 263,7 463,4 619,7 290,8
Вартість активів недержавних пенсійних фондів 1,4 1,7 2,1 2,3 2,1
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лено тим, що в розвинених країнах світу та краї-
нах, що розвиваються, недержавні пенсійні фонди 
відіграють активну роль на фінансових ринках, а їх 
вартість активів сягає 85-120% від ВВП. Тому ана-
ліз аналогічних структур в Україні має враховувати 
сучасні світові тенденції. 

Аналіз таблиці 2 свідчить, що абсолютно домі-
нантну роль на ринку фінансових послуг України 
відіграє банківська система. Так, її активи системно 
протягом усієї історії розвитку вітчизняної еконо-
міки в 5-20 разів переважали активи інших найбіль-
ших учасників фінансового ринку (страхових орга-
нізацій та торговців цінними паперами). Недержавні 
пенсійні фонди взагалі є фактично нерозвиненими 
та мають дуже обмежені активи в Україні.

За останні 5 років співвідношення активів банків-
ських і небанківських фінансових установ в Україні, 
за даними НБУ, ще більше деформувалось на користь 
банків (приблизно 90-93% проти 7-10%). Так, активи 
банківської системи станом 

на 01.01.2012 
– 1054,3 млрд. грн. та 79,9 млрд. грн. відповідно; 
на 01.01.2013 
– 1127,2 млрд. грн. та 100,8 млрд. грн. відповідно;
на 01.01.2014 
– 1278,1 млрд. грн. та 124,2 млрд. грн. відповідно; 
на 01.01.2015 
– 1316,9 млрд. грн. та 131 млрд. грн. відповідно; 
на 01.01.2016 
– 1275,0 млрд. грн. та 93 млрд. грн. відповідно.
Останнім часом (2014-2016 роки) в країні спо-

стерігається ситуація, коли при викупі НБУ ОВДП 
було значною мірою порушено функціонування 
ключових елементів ринкової інфраструктури – 
кредитного, міжбанківського та валютного ринків. 
Це створило суттєві інституційні ризики і репута-
ційні втрати для фінансового ринку України, що 
в подальшому потребуватиме довгострокових та 
надвитратних заходів для відновлення повноцін-
ної роботи зазначених ринків. За даними асоціації 
«Український кредитно-банківський союз», обсяги 
тіньового ринку обігу валют досягли 50%, що ство-
рює додатковий девальваційний тиск на гривню і 
ускладнює механізм функціонування офіційного 
валютного ринку в країні. Так, з моменту введе-
них НБУ у 2014 році адміністративних обмежень, 
обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 
скоротився майже втричі – з 500 млн. дол. США 
до 175 млн. дол. США. Однак при зменшенні екс-
портної виручки на 30% легальний міжбанківський 
валютний ринок України повинен становити близько 

350 млн. дол. США. Крім цього, обмеження для  
населення на покупку готівкової валюти і її зняття 
з депозитів спричинило відтік з банківської системи 
близько 14 млрд. дол. США [4]. 

Зазначимо, що на відміну від ОВДП обсяг кор-
поративного сегменту фінансового ринку України 
(корпоративні акції та облігації) в рази є меншим, 
мало ліквідним, а в часовому вимірі не спостеріга-
ється тенденцій щодо системного зростання в цьому 
сегменті фінансового ринку України по відношенню 
до обсягів ОВДП (таблиця 3).

Показник обсягу залучених інвестицій в еко-
номіку України через інструменти фондового 
ринку протягом січня-грудня 2014 року становив 
217,25 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 
2013 року обсяг залучених інвестицій в економіку 
України через інструменти фондового ринку збіль-
шився на 76,06 млрд. грн. [3].

Протягом січня-грудня 2014 року Комі-
сією зареєстровано 156 випусків акцій на суму 
145,21 млрд. грн. (таблиця 4). Порівняно з анало-
гічним періодом 2013 року обсяг зареєстрованих 
випусків акцій збільшився на 81,51 млрд. грн.

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво впли-
нули на загальну структуру зареєстрованих випусків 
акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано 
наступним банківським установам, з метою збіль-
шення статутного капіталу.

Комісією протягом січня-грудня 2014 року заре-
єстровано 263 випуски облігацій підприємств на 
суму 38,30 млрд. грн. Порівняно з аналогічним 
періодом 2013 року обсяг зареєстрованих випусків 
облігацій підприємств зменшився на 4,11 млрд. грн. 
(таблиця 5).

Загальний обсяг випусків емісійних цінних 
паперів зареєстрованих Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку у січні-грудні 
2015 року становив 155,77 млрд. грн., що менше на 
49,08 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 
2014 роком (204,85 млрд. грн.).

Протягом січня-грудня 2015 року Комісією зареє-
стровано 158 випусків акцій на суму 128,55 млрд. грн. 
(таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 
2014 року обсяг зареєстрованих випусків акцій змен-
шився на 15,80 млрд. грн.

Комісією протягом січня-грудня 2015 року заре-
єстровано 155 випуски облігацій підприємств на 
суму 12,43 млрд. грн. Порівняно з аналогічним пері-
одом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків облі-
гацій підприємств зменшився на 16,58 млрд. грн. 
(таблиця 6).

Таблиця 3
Показники обсягів випуску акцій і облігацій підприємств, млрд. грн.

2012 2013 2014 2015 2016
Акції підприємства 58,2 15,8 64,2 144,3 128,6
Корпоративні облігації 36 51,4 42,4 38,3 12,4
Всього 96,2 67,2 106,7 182,6 141
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Таблиця 4.
Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії (з розподілом за положеннями) 
протягом 2014 року, млн. грн.
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Січень 0 0 0 0 0 2 501,90 0 0 0 0 2 501,90
Лютий 0 0 0 0 0 363,02 0 0 0 0 363,02
Березень 0 0 0 0 0 316,00 0 0 0 0 316,00
Квітень 0 0 0 0 0 388,31 0 0 0 0 388,31
Травень 0 0 0 0 0 62,96 0 0 0 0 62,96
Червень 0 0 0 0 0 1 365,10 0 0 0 0 1 365,10
Липень 0 0 0 0 0 2 120,03 0 0 0 0 2 120,03
Серпень 0 0 0 0 0 2 363,14 0 0 0 0 2 363,14
Вересень 0 0 0 0 0 1 762,68 0 0 0 0 1 762,68
Жовтень 0 0 0 0 0 108 183,68 0 0 0 0 108 183,68
Листопад 0 0 0 0 0 1 049,45 0 0 0 0 1 049,45
Грудень 0 0 0 0 0 24 729,05 0 0 0 0 24 729,05
Усього 0 0 0 0 0 145 205,33 0 0 0 0 145 205,33

Таблиця 5
Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств зареєстрованих Комісією  
протягом січня-грудня 2014 року, млн. грн.

Місяць
Обсяг випуску облігацій підприємств, млн. грн.

Кількість 
випусків

Підприємства (крім 
банків та страхових 

компаній)
Банки Страхові 

компанії
Загальний обсяг 
зареєстрованих 

випусків
Січень 1 090,94 400,00 0 1 490,94 13
Лютий 3 690,00 4 550,00 0 8 240,00 22
Березень 696,44 0 0 696,44 21
Квітень 525,80 0 0 525,80 7
Травень 5 227,06 0 0 5 227,06 12
Червень 3 978,63 0 0 3 978,63 21
Липень 2 668,52 200,00 0 2 868,52 15
Серпень 669,20 100,00 0 769,20 5
Вересень 584,95 0 0 584,95 9
Жовтень 6 936,27 3 000,00 225,00 10 161,27 92
Листопад 1 647,52 0 0 1 647,52 16
Грудень 2 106,79 0 0 2 106,79 30
Усього 29822,12 8 250,00 225,00 38297,12 263
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Загальний обсяг випусків емісійних цінних 
паперів, зареєстрованих Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку у січні-жовтні 
2016 року, становив 74,05 млрд. грн., що менше на 
1,22 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 
2015 року (75,28 млрд. грн.). Протягом січня-жовтня 
2016 року Комісією зареєстровано 104 випуски акцій 
на суму 54,26 млрд. грн. (таблиця 1). Порівняно з 
аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстрова-
них випусків акцій збільшився на 2,28 млрд. грн.

З метою посилення активності фінансового ринку 
необхідно постійно вдосконалювати форми і методи 
нагляду за фінансово-кредитними установами. 

Висновки. Фінансовий ринок є вагомим сек-
тором фінансової системи України. В цілому за 
роки функціонування фінансового ринку України 

виявляють низькі темпи його активності, порів-
няно із світовим фінансовим ринком. За видами 
фінансових активів фінансовий ринок поділя-
ється на: кредитний ринок; ринок цінних паперів; 
валютний ринок; страховий ринок; ринок доро-
гоцінних металів і каміння (золото, срібло, пла-
тина, діаманти тощо); ринок інших фінансових 
послуг (ломбардні, лізингові, лотерейні тощ.). 
Абсолютно домінантну роль на ринку фінансо-
вих послуг України відіграє банківська система. 
За останні 5 років співвідношення активів бан-
ківських і небанківських фінансових установ в 
Україні, за даними НБУ, ще більше деформува-
лось на користь банків. Доцільно надалі дослі-
джувати напрями посилення інвестиційної при-
вабливості фінансового ринку.

Таблиця 6
Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств зареєстрованих Комісією протягом січня-грудня 
2015 року, млн. грн.

Місяць
Обсяг випуску облігацій підприємств, млн. грн. Кількість 

випусківПідприємства (крім банків 
та страхових компаній) Банки Страхові 

компанії
Загальний обсяг 

зареєстрованих випусків
Січень 782,00 0,00 0,00 782,00 6
Лютий 934,68 0,00 0,00 934,68 18
Березень 690,00 0,00 0,00 690,00 3
Квітень 294,84 0,00 0,00 294,84 11
Травень 114,00 0,00 0,00 114,00 5
Червень 1 472,89 0,00 0,00 1 472,89 12
Липень 2 314,53 0,00 0,00 2 314,53 27
Серпень 680,94 0,00 0,00 680,94 14
Вересень 4 184,79 0,00 0,00 4 184,79 11
Жовтень 838,75 0,00 0,00 838,75 17
Листопад 253,33 0,00 0,00 253,33 15
Грудень -134,20 0,00 0,00 -134,20 16
Усього 12 426,54 0,00 0,00 12 426,54 155
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Щербань Ю.Ю
студентка
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрены экономические основы финансового рынка Украины. Исследованы показатели его функ-
ционирования, количество профессиональных участников финансового рынка, показатели объемов выпуска 
акций и облигаций предприятий, объемы активов участников рынка. Исследовано, что основными профиль-
ными участниками финансового рынка Украины есть банковские учреждения, страховые организации, тор-
говцы ценными бумагами, а также негосударственные пенсионные фонды. Обосновано, что в 2016 количе-
ство участников финансового рынка- банковских учреждений составляет 120 учреждений. Предложены пути 
совершенствования финансового рынка Украины.
Ключевые слова: акции, финансовой рынок, облигации.

CURRENT STATUS OF FINANCIAL MARKET UKRAINE

Shcherban Y.Y.
Student
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In the article the economic foundations of the financial market of Ukraine are revealed. Parameters of its functioning, 
the number of professional participants of the financial market figures on the issue of shares and bonds, the volume 
of assets of financial market participants are investigated. In the article it is investigated that banking institutions, 
insurance companies, securities firms, and pension funds are the main specialized financial market participants in 
Ukraine. It is found that in 2016 the number of participants-banks in the financial market is 120 institutions. Ways of 
improving the financial market of Ukraine are proposed.
Keywords: stock, financial, market, bonds.


