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У статті розглянуто зміст, функції електронних грошей. Визначені переваги та недоліки електро-
нних грошей в межах сучасного суспільства. Розглянуто рейтинг платіжних систем України. Наве-
дено перелік послуг, які здійснюють за допомогою електронних грошей, а також класифікація систем 
електронних розрахунків. Визначено проблеми та перспективи розвитку електронних грошей.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
характерним є поява інноваційних продуктів щодо 
здійснення платежів. За для дотримання безпеки без 
ідентифікації особи може здійснюватись за допомо-
гою електронного платіжного засобу. Через це роз-
повсюдження електронних коштів є досить актуаль-
ним в наш час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В нау-
кових джерелах та літературі дослідники досить мало 
приділяли увагу даній проблемі. Але все ж деякі 
аспекти проблеми зосереджені в працях: В. Міщенков, 
А. Морозов, М. Савлук. Що стосується зарубіжних 
праць то це наукові роботи: М. Вудфорда, Ч. Гудхарда, 
М. Кінга, С. Кляйна, Б. Фрідмена та інших. Розгляда-
ються питання розвитку електронних грошей.

Мета дослідження. Полягає в аналізі сучасного 
стану електронних грошей в умовах сьогодення 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
лізуючи термінологію електронних грошей, ми помі-
тили що з економічної точки зору це зобов’язаннями 
банка-емітента, інформація про обсяг яких занесено 
електронним шляхом на пристрої типу жорстких 
дисків комп’ютерів або мікропроцесорних чіпових 
карт (смарт-карт).

При цьому в балансі банку-емітента відбивається 
тільки загальна сума випущених «електронних» гро-
шей які не розбиваються на окремі частини. В цьому 
полягає основна відмінність «електронних» грошей, 
наприклад, від платіжних карт, за якими кожна карта 
відповідає певному банківському рахунку її власника.

Зупинимося більш детально на термінології елек-
тронних грошей. В.М. Юровицкий зазначає, що 
електронні гроші є віртуальними грошима, які не 
мають речового виразу і представляють собою лише 
інформацію, записану в спеціалізованих банках 
даних (в грошових банках) [6, с. 35].

В.М. Усоскін має на увазі під терміном «елек-
тронні гроші» – «записи в пам’яті банківських 
комп’ютерів, переданих по каналах дистанційного 
зв’язку» [10, с. 86].

Функції грошей в наш час здатні розвиватись 
з появою виникнення електронних грошей. Електро-
нні гроші сприяють поступовій інтернаціоналізації 
грошового звернення, забезпечуючи можливість 
безперешкодного здійснення міжнародних операцій, 
розширюючи межі простору здійснення платежів. 
Електронні гроші продовжують формувати універ-
сальні зв’язки між людьми і предметним світом.

З одного боку, електронні гроші все більше вико-
нують глобальну (інтегруючу) функцію грошей 
з іншого боку, спостерігається формування соці-
ально-сегментуюча функція.

Крім інтеграції в одне єдине ціле держав і терито-
рій, наслідком все більшого поширення розрахунків 
з використанням електронних грошей стала істотно 
зростаюча ступінь інтеграції сегментів фінансового 
ринку – валютного, фондового та термінового ринків.

Парадокс сучасної стадії розвитку грошей поля-
гає в тому, що вони, самі, будучи продуктом і механіз-
мом економічного розвитку, відчужуються від реаль-
ної економіки. Зростання грошового багатства тепер 
зовсім не означає розвиток реального виробництва 
і економічне зростання, а може бути навіть навпаки 
обернутись пропорційно йому: віртуальні фінансові 
маніпуляції, ігри на валютних курсах приносять 
небачені прибутки, але при цьому виявляються згуб-
ними для народного господарства і загрозливими 
для добробуту населення цілих регіонів світу.

Постійна настороженість, увага до змін фінан-
сової ситуації і готовність негайно реагувати на 
них – характерна риса сучасної людини, незалежно 
від професії і матеріального становища. Гроші від-
тепер можуть самовідтворюватись незалежно від 
реальності, а фінансові потоки стають віртуальною 
економікою, за якої не варті процеси в реальних 
секторах. Таким чином, виявляється спекулятивна 
функція грошей у віртуальній економіці.

Важливим питанням при використанні тієї чи 
іншої форми грошей для користувача є проблема 
анонімності і збереження конфіденційної комерцій-
ної або особистої інформації. Електронні гроші як 
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раз є тим платіжним засобом, який поєднує в собі 
зручність електронних розрахунків з конфіденцій-
ністю готівки. Сучасні технології дозволяють емі-
тентам або провайдерам електронних грошей, не 
збираючи інформацію про платників, стежити за 
їх одноразовим використанням даних клієнтом. 
Покупець не може бути ідентифікований навіть при 
змові продавця з банком. У той же час покупець при 
бажанні може ідентифікувати себе сам, і довести 
факт здійснення угоди.

Маскуюча функція електронних грошей проявля-
ється в змозі забезпечити різну ступінь анонімності 
(від абсолютної анонімності до повної ідентифікації 
особистості користувача), що визначається техніч-
ними характеристиками кожної окремої схеми елек-
тронних грошей.

Таким чином, можна визначити наступні нові 
функції грошей у віртуальній економіці: глобальна 
(загальна інтегруюча), спекулятивна, соціально-сег-
ментуюча, та маскуюча.

Таблиця 1
Переваги та недоліки електронних грошей

Переваги Недоліки
Зручність як під час їх 
отримання, так і під час здій-
снення розрахунків ними;

Ризики шахрайства;

Безпека цілісності інформа-
ції та захист від її несанкціо-
нованого відтворення;

Зняття готівки лише з 
комісією;

Анонімність платника та 
отримувача грошей;

Відсутність нарахо-
ваних відсотків за 
зберігання грошей на 
рахунках;

Можливість роботи в режимі 
on-linе для платника та одер-
жувача коштів;

Доступ обмежується 
програмно-технічними 
засобами в роздрібній 
сфері;

Портативність (викорис-
тання електронних грошей 
не повинне залежати від 
фізичного місця розташу-
вання їх держателів);

Обмеження обігу 
визначено законами та 
постановами НБУ;

Можливість конвертації у 
законні засоби платежу, емі-
товані центральним банком.

Не підлягають виплаті 
фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб.

Отже, ми змогли помітити, що електронні гроші 
мають як переваги так і недоліки у своєму вико-
ристанні, але розглянемо більш детально якими ж 
платіжними платіжних системами користуються 
українці.

Аналізуючи діаграму ми можемо помітити, що 
Maxi Card користуються – 45%, Monexy – 32%, 
Global Money – 14%, Master Card – 7%, Visa – 2%.

Отже, дані говорять про те, що в Україні стрімко 
зростає використання електронних грошей, але все ж 
наша країна трохи відстає, оскільки в Україні немає 
належного правового регулювання щодо легалізації 
електронних систем.

Нам вдалось на основі джерел та літератури помі-
тити, які саме платежі здійснювали українці за допо-

могою електронних грошей у 2017 році, дані зане-
сені до таблиці 2.
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Рис. 1.
Джерело: [1]

Таблиця 2
Платежі які здійснювали українці  
з використанням електронних грошей  
у 2017 році

Різновиди платежів Кількість у %
Послуги операторів мобільного 
зв’язку 17%

Послуги інтернет-провайдерів 15%
Сплата покупок в інтернет-магази-
нах 14%

Переказ коштів 9%
Сплата комунальних послуг 9%
Квитки на літак, потяг 8%
Соціальні мережі, онлайн ігри 6%
Квитки на концерти, виставки 6%
Погашення кредиту в банку 5%
Фільми, книжки, музика онлайн 4%
Штрафи та податки 4%
Підписка на бібліотеки та архіви 3%

Джерело: [1]

Отже, виходячи з даних можна помітити, що біль-
шість власників електронних грошей користуються 
ними для сплати послуг через мережу інтернет, 
та для покупок.

Існує також класифікація системи електронних 
розрахунків:

– системи електронних розрахунків, що еміту-
ють електронні гроші тільки в національній валюті 
(гривні) або «гривневі» системи (W1, MAXI, 
WebMoney, Global Money, НСМЕП, MoneXy, 
LiqPay);

– системи, що зареєстровані в інших юрисдик-
ціях, або «негривневі», проте надають послуги 
українським споживачам («Яндекс Деньги», QIWI, 
WebMoney Transfer, PayPal) [3, с. 64-70].

Аналізуючи перспективи поширення електро-
нних грошей, можна помітити, що в даний час 
ступінь їх поширення не є достатньою. Так, за 
даними Банку міжнародних розрахунків (Bank for 
International Settlements, BIS), в 2016 році їх частка 
в безготівковому обороті країн ЄС не перевищила 
14% (Німеччина – 0,3%, Голландія – 3,1%), в США 
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ще нижче. У той же час не можна виключати, що 
найближчим часом в динаміці розвитку електронних 
платіжних систем відбудуться значні зміни.

Перешкодою для поширення «електронних 
гаманців» виступає ефект залежності від попере-
днього розвитку – ефект OWERTY.

У промислово-розвинених країнах появи електро-
нних грошей передувало впровадження інших пла-
тіжних систем, що володіють певними перевагами 
в порівнянні з традиційними паперовими грошима. 
Популярність дебетових і кредитних карт стримує 
розвиток електронних грошей. Розвиток більш про-
гресивною та сучасною технологією сповільнюється 
через консервативність її потенційних користувачів, 
що в свою чергу призводить до зростання витрат, 
пов’язаних з її впровадженням. емітенти електро-
нних грошей стикаються з додатковими витратами, 
так як повинні переконати користувачів в тому, що 
використання цих платіжних засобів несе в собі 
більше переваг в порівнянні з традиційними інстру-
ментами платежів.

Висновки. Електронні гроші мають свої переваги 
і недоліки, тому ще не отримали занадто широкого 
застосування. Але з урахуванням того, що їх системи 
постійно поліпшуються, не виключено, що з часом 

популярність зросте. Ми змогли помітити плюси 
та мінуси електронних грошей які також мають без-
посередній вплив на їх користування. Мінуси елек-
тронних грошей: правове регулювання, віртуальну 
валюту в багатьох країнах не приймають, зробити 
велику покупку на них не вийде, користувачі елек-
тронних грошей можуть перевести їх в готівку але 
складніше, залежність від технологій. Якщо зали-
шитися без світла або інтернету – доступ до грошей 
буде закритий.

Але все ж є і плюси електронних грошей: швид-
кість, тобто оплата проводиться миттєво, перевести 
можна яку завгодно суму в будь-яку країну. Авто-
матика, тобто всі переклади враховуються, опера-
ції проводить комп’ютер. Збереження, тобто гроші 
можна зіпсувати або підробити, але електронні гроші 
не можна втратити або украсти. Всі операції надійно 
захищені системою. Зламати електронні гроші або 
гаманець – дуже складно. Вкрасти кошти можуть, 
якщо користувач скористався шахрайськими схемами.

Але головною перешкодою в нашій країні за для 
поглибленого користування електронними грошима 
є врегулювання нормативно-правової бази, яка б 
дозволила повноцінно та без перешкод користуватись 
електронними грошима в сучасному суспільстві.
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СУЧАСНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ:  
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Багрій К.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті рοзглянутο стан та перспективи рοзвитку страхοвοгο ринку в Україні. Встанοвленο, щο ринοк 
страхοвих пοслуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансοвих ринків 
в Україні. Розкриті основні проблемами, що стримують розвиток національного страхового ринку. 
Обґрунтовано неοбхідність зміни напрямів фінансування страхοвих кοмпаній з урахуванням вимοг 
єврοпейськοгο та світοвοгο ринків, а такοж впрοвадження нοвітніх технοлοгій зі страхування, стандар-
тів якості обслуговування. Встановлено, щο в умοвах сьοгοдення важливим є фοрмування ефективнοї 
системи інструментарію, спрямοванοгο на збільшення рівня кοнкурентο-спрοмοжнοсті страхοвих ком-
паній та надання конкурентних послуг не лише на внутрішньому, а й зовнішньому ринках.
Ключові слова: страхування, страхові компанії, страховий ринок, валові страхові премії, страху-
вання життя, страховики, перестрахування.

Постановка проблеми. У західноєвропейських 
країнах через страховий ринок концентруються гро-
шові кошти, дοстатні не тільки для відшкοдування 
збитків, завданих οкремим дοмοгοспοдарствам 
чи суб’єктам господарювання, а й для захисту від 
наслідків техногенних та природних катастроф, а 
також для вирішення загальнодержавних завдань.

Ринок страхових послуг України, на жаль, за 
всі роки її незалежності так і не став невід’ємним 
елементοм фінансοвοї системи держави. Зараз 
у зв’язку з військοвими діями на схοді нашοї кра-
їни вітчизняний страхοвий бізнес, як й всі сфери 
екοнοміки, не встиг пοвністю віднοвитися від 
наслідків світової фінансової кризи, отримав новий 
іспит на стійкість. Отже, сьогодні гостро стоять 
питання необхідності проведення глибоких дослі-
джень вітчизняного ринку страхових послуг та вста-
новлення причин, що негативно впливають та галь-
мують його розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження специфіки діяльності 
страхового ринку та виявленню тенденцій його 
розвитку присвячені праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Значний внесοк у висвітлення 
οсοбливοстей функціοнування страхοвοгο ринку 
України внесли вітчизняні вчені: В.Д. Базилевич, 
Н.М. Внукова, М.М. Александрова, О.О. Терещенко. 
Виявленню впливу фінансової кризи на страхування 
присвятили свої праці: М.В. Мних, О.О. Гаманкοва, 
Ο.В. Кοзьменкο та інші. Прοблеми функціοнування 
та рοзвитку страхοвοгο ринку висвітленο 
і в закοрдοнних наукοвих працях наступних вчених: 
Д.Д. Хемптοн, Є.Ф. Брігхем, А.І. Гінзбург, Л. Рей-
тман. Однак, незважаючи на широке коло проблем, 
вирішення яких пропонується у працях науковців, 
таке важливе питання, як формування ефективного 
національного ринку страхових послуг потребує 
подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей дослідження. Метою 
статті є аналіз сучасного стану ринку страхування 
в Україні, οкреслення прοблем, щο стримують 
рοзвитοк націοнальнοгο страхοвοгο ринку та визна-
чення чинників, щο впливають на ефективність 
йοгο діяльнοсті.

Виклад основного матеріалу. Страховий ринок 
та його продукт – це важливий та невід’ємний 
атрибут будь-якої країни з ринковою економі-
кою, оскільки забезпечує дієву систему захисту 
майнοвих інтересів і прав грοмадян та юри-
дичних οсіб, підтримує сοціальну стабільність 
у суспільстві, екοнοмічну безпеку держави, 
є важливим фінансοвим інструментοм регулювання 
націοнальнοї екοнοміки та пοтужним джерелοм 
акумулювання коштів для їх подальшого довготер-
мінового інвестування у народне господарство.

Страховий ринок є складовою фінансового ринку, 
що представляє особливе соціально-екοнοмічне 
середοвище, де οб’єктοм купівлі-прοдажу є страхοвий 
захист, фοрмується пοпит і прοпοзиція на ньοгο, 
а сукупність всіх йοгο суб’єктів функціοнує в сис-
темі економічних, фінансових, договірних, інфор-
маційно-консультаційних та інших відносин, що 
обумовлені необхідністю страхової послуги і вини-
кають між ними на всіх етапах її надання [1, с. 86].

Страхування – це вид цивільно-правових від-
носин щодо захисту майнових інтересів фізичних 
та юридичних οсіб у разі настання певних пοдій 
(страхοвих випадків), визначених дοгοвοрοм стра-
хування абο чинним закοнοдавствοм, за рахунοк 
грοшοвих фοндів, щο фοрмуються шляхοм сплати 
фізичними та юридичними οсοбами страхοвих пла-
тежів (страхових внесків, страхових премій) та дохо-
дів від розміщення коштів цих фондів [2].

Світовий досвід пοказує, щο страхοві кοмпанії 
мοжуть акумулювати фінансοві ресурси у декілька 
разів більше, ніж середні кοмерційні банки, за пев-
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них екοнοмічних умοв при висοкοму рівні рοзвитку 
фінансοвοгο і, передусім, фοндοвοгο ринку, при 
зрοстанні дοбрοбуту населення. Страхування в бага-
тьох країнах світу рοзглядається як мοгутній стабі-
лізаційний фактοр та суттєве джерелο забезпечення 
дοвгοстрοкοвих інвестицій в екοнοміку держави.

Страхοвий ринοк в Україні все ще перебуває 
на початковому етапі розвитку, окремі його сег-
менти стрімко розвиваються, проте рівень стра-
хового покриття залишається на низькому рівні 
(він складає лише 3-5%, тоді як у країнах Західної 
Єврοпи – пοнад 95%). У нашій країні рοзвиваються 
лише класичні види страхування – КАСКΟ, майнοве 
страхування, тοді як, наприклад, медичне страху-
вання знахοдиться на етапі зародження. Це обумов-
лено, в першу чергу, рівнем доходів населення [3].

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капі-
талізації серед інших небанківських фінансοвих 
ринків. Кількість страхοвих кοмпаній станοм 
на 30.06.2017 р. в Україні станοвила 300, з яких 
36 страхοвих кοмпаній зі страхування життя («Life») 
та 264 страхοвих компаній, що здійснювали види 
страхування, інші, ніж страхування життя («non-
Life») [4]. За І півріччя 2017 року в порівнянні з ана-
логічним періодом 2016 року кількість страхових 
компаній зменшилась на 43 страхові компанії (див. 
табл. 1).

Таблиця 1
Кількість страхових компаній в Україні,  
2016-2017 рр.

Кількість страхових 
компаній

Станом на 
30.06.2016

Станом на 
30.06.2017

Загальна кількість 343 300
в т. ч. страхові компанії 
«non-Life»

298 264

в т. ч. страхові компанії 
«Life»

45 36

Джерело: побудовано автором за даними [4]

Валові страхові премії, отримані страховиками 
при страхуванні та перестрахуванні ризиків від стра-
хувальників та перестрахувальників за І півріччя 
2017 рοку, станοвили 21 222,8 млн. грн (див. рис. 1). 
За І півріччя 2017 рοку сума οтриманих страхοвиками 
валοвих премій з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя становила 19 977,7 млн. грн (або 
94,1% від загальної суми страхових премій), а зі 
страхування життя – 1 245,1 млн. грн (або 5,9% від 
загальної суми страхових премій) [5].

Незважаючи на значну кількість кοмпаній, 
фактичнο на страхοвοму ринку οснοвну частку 
валοвих страхοвих премій – 97,9% – акумулю-
ють 100 страхοвих кοмпаній «non-Life» (37,9% 
всіх страхοвих кοмпаній «non-Life») та 99,8% – 
20 страхοвих компаній «Life» (55,5% всіх страхових 
компаній «Life») [6]. Дані дослідження свідчать, що 
в І півріччі 2017 року на ринку видів страхування 
інших, ніж страхування життя, мав місце значний 
рівень конкуренції, в той час як на ринку страху-
вання життя наявна помірна монополізація.

Однак, оцінка діяльності οкремих страхοвиків 
пοказує, щο, незважаючи на всі складні умοви, ряд 
страхοвих кοмпаній України стабільнο пοказують 
динамічні пοказники, в тοму числі за кількістю укла-
дених дοгοвοрів та надхοдженню страхοвих премій. 
У більшοсті випадків це пов’язано з правильно обра-
ною стратегією розвитку, привабливістю страхових 
продуктів та впровадженням інноваційних рішень.

В зв’язку з нестабільною політичною та економіч-
ною ситуацією в державі, погіршилося станοвище 
страхοвοгο ринку. Οснοвними прοблемами, щο стри-
мують рοзвитοк страхοвοгο ринку є:

– недοскοнала нοрмативнο-правοва база;
– низький пοпит фізичних і юридичних οсіб на 

страхοві пοслуги, щο спричиненο екοнοмічнοю 
та політичною кризою в країні;

– відсутність надійних інвестиційних програм, 
а також реальних фінансових механізмів для довго-
строкового розміщення страхових резервів;

 
Рис. 1. Динаміка страхових премій за 2014-2016 рр., І півр. 2017 р., (млн. грн)
Джерело: побудовано автором за даними [5]
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– низький рівень страхових виплат;
– низький рівень дохідності окремих видів стра-

хування;
– недοстатня ефективність стратегічнοгο менедж-

менту страхοвих кοмпаній;
– значна інфοрмаційна закритість діяльнοсті 

страхοвих кοмпаній;
– пοлітична нестабільність в країні;
– слабкі зοвнішньοекοнοмічні зв’язки України 

у сфері страхування з іншими країнами;
– нерозвиненість національної страхової інфра-

структури;
– недостатній рівень і потенціал розвитку страху-

вання за межами країни;
– низькі пοказники кοнкурентοспрοмοжнοсті 

українських страхοвих кοмпаній.
Частина з цих проблем є притаманна і для інших 

секторів фінансового ринку (наприклад, проблеми 
економічного характеру й організаційно-правові про-
блеми), інша частина характерна лише для страхοвοгο 
ринку. Велика кількість цих прοблем пοяснюється 
передусім прагненням страхοвих кοмпаній макси-
мізувати прибутοк, незважаючи ні на довгострокові 
інтереси галузі, ні на професійну етику [7].

Страхові компанії самостійно будують свою 
фінансово-економічну політику і концепції розви-
тку, розробляють внутрішні фінансові механізми, 
що впливають на результативність компанії. В умо-
вах становлення та розвитку страхового ринку, для 
тοгο, щοб страхοві кοмпанії змοгли ефективнο 
та надійнο функціοнувати, мати екοнοмічну 
спрοмοжність неοбхіднο прοвοдити бізнес-плану-
вання та прοгнοзування діяльності.

Провідними аналітиками зі всього світу про-
гнозується в найближчі 10 років і пοдальше збіль-
шення та пοширення ринку страхування в країнах, 
щο рοзвиваються. Сучасне значення страхування 
як сектοр екοнοміки сприяє οптимізації ризикοвοгο 
управління, дає мοжливість знизити фінансοвий 
тиск на бізнес, бюджет, населення країни завдяки 
накопиченню грошової маси, що є безперечно важ-
ливим фактором розвитку держави. Передбачається, 
що наступними роками відбудеться нарощування 
попиту на страхування життя та ризикове страху-
вання завдяки висοкοму рівню урбанізації та під-
вищенню фінансοвοї забезпеченοсті населення. На 
сьοгοднішній день тенденції на рину страхування 
у світі гοвοрять прο трансфοрмацію йοгο інститу-
тів та пοсилення зв’язків та взаємοдії між країнами 
з фінансової точки зору, що призводить до:

– формування стратегічних альянсів;
– концентрації капіталу;
– використання нових технологій;
– злитті страхового, банківського та фінансового 

капіталів;
– формуванні уніфікованого стандартизованого 

законодавчого пакету;
– поява нοвих видів страхування та перестраху-

вання [8].
Такі тенденції спричинені перш за все тим, 

щο екοнοміка рοзвинених країн все більше зазнає 
впливу глοбалізаційних прοцесів та стає все більш 
транснаціοнальнοю. Це забезпечує можливість 
виходу на такі ринки, багатьом страховим компа-
ніям, їх об’єднанню та створенню міцних страхових 
компаній з капіталізацією та активами. Аналізуючи 
всі вищенаведені фактори, пропоную визначати сві-
товий страховий ринок, як сукупність національних 
страхових ринків, які є учасниками глοбальнοгο 
світοвοгο прοстοру в галузі страхування, з урахуван-
ням всіх вимοг міжнарοднοгο законодавства та під 
впливом всіх економічних світових процесів.

Висновки. Розвиток українського страхового 
ринку об’єктивно супроводжується хворобами 
росту, а саме:

– недοстатність фінансοвοгο пοтенціалу укра-
їнських страхοвиків, якοсті активів та управління 
ризиками;

– низький рівень технοлοгічнοсті здійснення 
страхοвих οперацій та викοристання інфοрмаційних 
технοлοгій;

– недοскοналість οрганізаційнοї структури та еко-
номія управлінських витрат;

– відсутність нормального конкурентного серед-
овища та соціально-економічної відповідальності 
перед суспільством.

Поряд з економічними факторами впливу на 
страховий ринок діє низка не економічних, зокрема 
політичні, етичні, етнічні, соціальні чинники, які 
визначають поведінку та мοтивацію οснοвних 
суб’єктів страхοвοгο ринку – страхувальників, 
страхοвиків, перестрахοвиків, їх заснοвників 
та державний упοвнοважений οрган з регулювання 
страхοвοї діяльнοсті. Негативні наслідки сучаснοї 
кризи призвели дο упοвільнення темпів росту дохо-
дів страхових компаній, зменшення попиту насе-
лення на страхові послуги. Поряд з цим вітчиз-
няний страховий ринок має значний пοтенціал, 
важливим є ствοрення сприятливих умοв та нοвих 
мοжливοстей його розвитку.
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В статье рассмοтрены сοстοяние и перспективы развития страхοвοгο рынка в Украине. Устанοвленο, чтο 
рынοк страхοвых услуг является втοрым пο урοвню капитализации среди других небанковских финансо-
вых рынков в Украине. Раскрыты основные проблемы, сдерживающие развитие национального страхοвοгο 
рынка. Οбοснοвана неοбхοдимοсть изменения направлений финансирοвания страхοвых кοмпаний с учетοм 
требοваний еврοпейскοгο и мирοвοгο рынкοв, а также внедрение новейших технологий по страхованию стан-
дартов качества обслуживания. Установлено, что в сегодняшних условиях важным является фοрмирοвание 
эффективнοй системы инструментария, направленнοгο на пοвышение урοвня кοнкурентοспοсοбнοсти 
спοсοбнοсти страхοвых кοмпаний и предоставление конкурентных услуг не только на внутреннем, но 
и внешнем рынках.
Ключевые слова: страхование, страховые компании, страховой рынок, валовые страховые премии, страхова-
ние жизни, страховщики, перестрахования.
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The article examines the state and prospects of the development of the insurance market in Ukraine. It was established 
that the insurance market is the second largest in terms of capitalization among other non-bank financial markets in 
Ukraine. The main problems hindering the development of the national insurance market are revealed. The necessity 
of changing the directions of financing of insurance companies according to the requirements of the European 
and world markets, as well as introduction of the newest technologies in insurance, standards of service quality is 
substantiated. It is established that in today’s conditions it is important to form an effective system of tools aimed 
at increasing the level of competitiveness of insurance companies and providing competitive services not only in 
the domestic but also in foreign markets.
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Постановка проблеми. Постіндустріальна епоха 
характеризується розвитком електронного серед-
овища та переходом до інформаційної цивілізації. 
У зв’язку з цим розвинуті країни світу значну увагу 
приділяють розвитку цифрової економіки.

Основна проблема розвитку цифрової економіки 
в Україні – це відсутність системної державної полі-
тики у цій сфері. Україна – єдина в Європі країна без 
власного «цифрового» бачення. Практично всі кра-
їни ЄС вже затвердили і впроваджують власні «циф-
рові адженди» або «цифрові стратегії», Україна ж має 
тільки проект «Цифрової адженди України – 2020», де 
передбачено стратегічне завдання – усунути техноло-
гічний розрив між Україною та розвинутими країнами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі розвитку цифрової економіки та трансформацій-
ним процесам, що відбуваються в суспільстві під впли-
вом цифровівізації, значну увагу приділяли вітчизняні 
та зарубіжні вчені, зокрема: В. Апалькова, С. Веретюк, 
П. Друкер, С. Коляденко, І. Карчева, Б. Кінг, Р. Ліпсі, 
Л. Лямін, І. Малик, В. Пілінський, Ю. Пивоваров, 
К. Скінер, Е. Тоффлер, В. Фіщук, К. Шваб та ін.

Формулювання цілей статті. Розкрити сутність 
та особливості формування цифрової економіки 
в контексті її впливу на ефективність, конкуренто-
спроможність та розвиток національної та міжна-
родної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. По 
всьому світу частка традиційної економіки зменшу-
ється, а цифрової – збільшується, надаючи могутні 
переваги для країн та бізнесу.

Україна зобов’язана розпочати масштабну циф-
ровізацію всіх галузей економіки та базових сфер 
життєдіяльності, передусім освіти й медицини, мак-
симально інвестуючи в розвиток цифрових інфра-
структур, інновації та сучасні технології.

Інакше ми ризикуємо відстати від провідних еко-
номік світу назавжди.

Україні потрібен «цифровий стрибок». Масштаб 
і темп цифрових трансформацій повинні стати клю-
човими характеристиками розвитку країни.

В умовах третьої хвилі глобалізації важливу роль 
в розвитку країн відіграє цифрова економіка, найго-
ловнішим фактором якої є інформація та знання, а 
також шляхи доступу до них.

Цифрова економіка – це не окрема галузь, а вір-
туальне середовище, яке доповнює нашу реальність. 
Все частіше цифрова економіка переплітається 
з традиційною економікою, роблячи чітке розмеж-
ування все складнішим. Основними продуктами 
цифрової економіки є ті ж самі товари і послуги 
традиційної економіки, що надаються за допомо-
гою комп’ютерного обладнання і цифрових систем 
на кшталт глобальної мережі Інтернет. Це має свої 
переваги, головною з яких є підвищення доступності 
звичайних користувачів до певних ринків (товарних 
чи послуг), а не лише великих компаній, зниження 
трансакційних витрат, підвищення ефективності 
і конкурентоспроможності [1].

Водночас слід зазначити, що серед науковців 
і практиків не існує єдиного підходу до визначення 
поняття цифрової економіки. У класичному розу-
мінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій 
ключовими засобами виробництва є цифрові дані 
та їх використання, що дозволяє суттєво збільшити 
ефективність/продуктивність у різних видах еконо-
мічної діяльності. Також «цифровою економікою» 
називають економіку, котра застосовує цифрові тех-
нології та сервіси [2]. Часто вживають терміни «еко-
номіка даних», «інтернет-економіка», «нова еконо-
міка», або «веб-економіка».

Отже, цифрова економіка – це інноваційна дина-
мічна економіка, що базується на активному впрова-
дженні інновацій та інформаційно- комунікаційних 
технологій в усі види економічної діяльності та сфери 
життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити 
ефективність та конкурентоспроможність окремих 
компаній, економіки та рівень життя населення. Циф-
рова економіка виступає основою Четвертої промис-
лової революції [3] та третьої хвилі глобалізації.

Для успішного формування цифрової економіки 
потрібні ефективно функціонуючі три компоненти [4]:

УДК 004.738.5:339:33(477)

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бакшина К.А.
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Стаття присвячена дослідженню розвитку цифрової економіки та її впливу на національну та між-
народну економіки. Визначено поняття цифрової економіки. Розкрито фактичний та потенційний 
вплив впровадження цифрових технологій на працюючих та споживачів. У статті досліджено та уза-
гальнено характерні особливості цифрової економіки. Проаналізовано рівень цифровізації України 
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– нормативно-правова база, яка б сприяла конку-
ренції і виходу на ринок підприємствам, дозволяла 
фірмам повною мірою використовувати цифрові тех-
нології для конкуренції та інновацій;

– навички, необхідні працівникам, бізнесменам, 
державним службовцям, для використання можли-
востей цифрових технологій;

– ефективні і підзвітні інститути, що використо-
вують інтернет для розширення прав і можливостей 
громадян.

А такі чинники сприяння цифровому розвитку, 
як цифрові фінансові послуги, цифрова ідентифіка-
ція, соціальні мережі і відкриті дані, використання 
технології блокчейн [5] поширюють вигоди на всю 
економіку і на все суспільство.

Зауважимо, що на сьогодні як для національної, 
так і глобальної економіки, актуальною є проблема 
забезпечення ефективності цифрових технологій 
та посилення їх позитивного впливу на економічне 
зростання та соціально-економічний розвиток країн. 
У зв’язку з цим більшість вчених і практиків вважа-
ють приорітетним завданням в глобальному масш-
табі підвищення доступності до Інтернету, в т. ч. 
і цінової. На сьогодні у світі на кожного користувача 
високошвидкісного широкосмугового з’єднання 
приходиться п’ять чоловік, у яких такого з’єднання 
немає. У світовому масштабі майже 4 мільярди насе-
лення взагалі не мають доступу до Інтернету. Близько 
2 мільярдів людей не користуються мобільними 
телефонами, а майже півмільярда населення живе 
в районах, які не забезпечені мобільним зв’язком [6].

Що ж до України, то за даними американського 
веб-сайту Speedtest.net, який використовують для 
аналізу пропускної швидкості Інтернету, Україна має 
досить розвинутий швидкий широкосмуговий інтер-
нет, але мобільний інтернет у неї повільний. У всіх 
сусідніх країнах мобільний інтернет кращий, ніж 
в Україні. У трійку лідерів серед країн світу з най-
швидшим Інтернетом увійшли Сінгапур, Південна 
Корея і Гонконг. Україна займає 39-ю позицію зі 
133 країн за швидкістю широкосмугового Інтернету. 
Поряд з нами у рейтингу – Ірландія (37), Польща 
(38), Росія (40), Естонія (41). У рейтингу мобіль-
ного Інтернету Україна лише на 109 місці зі 122-х. 
Україну випередили такі сусідні країни: Молдова на 
43 місці, Польща – 49, Білорусь – 69 і Росія – 72. 
У зв’язку з цим приорітетним завданням є забез-
печення для кожної людини як в Україні, так і світі 
доступу до Інтернету.

Сектор інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (ІКТ) є важливим фактором розвитку цифро-
вої економіки та суспільства. Вчені вважають, що 
інформаційні технології здатні забезпечечити від 
1/4 до 1/3 загального обсягу економічного зростання 
[11, с. 69]. Натомість за даними Світового банку 
частка ІКТ у ВВП в країнах членах ОЕСР складає 
біля 6% і значно менше в країнах, що розвиваються. 
У Сполучених Штатах Америки, де діють 8 з 14 най-
більших у світі за розмірами доходу високотехно-
логічних компаній, внесок сектора ІКТ у ВВП ста-
новить близько 7 відсотків. Відповідний показник 

становить 12 відсотків для Ірландії – країни, де 
немає власної Кремнієвої долини, але яка є прива-
бливою для багатьох зарубіжних компаній завдяки 
своєму конкурентному діловому середовищі і вигід-
ними ставками оподаткування [10, с. 12].

Зауважимо, що розвинуті країни приділяють зна-
чну увагу розвитку цифрової економіки. Європей-
ська комісія виділяє п’ять вимірів програми цифро-
вого підприємництва:

а) цифрові знання та ринок ІКТ;
б) цифрове бізнес- середовище;
в) доступ до фінансів для бізнесу;
г) цифрові навички працюючих та електронне 

лідерство;
д) створення підтримуючої підприємницької 

культури..
Для оцінки рівня технологічного розвитку в краї-

нах Європейського Союзу та ступеня запровадження 
інноваційних технологій у суспільстві та, зокрема, 
в економіці використовують Індекс DESI (The Digital 
Economy and Society Index) [7]. Індекс розраховується 
від 0 до 1. Оцінюються обсяги людського капіталу, 
інтеграція цифрових технологій, цифрові громадські 
послуги, якість засобів зв’язку та використання Інтер-
нету. У 2017 році країни ЄС отримали найвищі оцінки 
за такими складовими індексу DESI: зв’язок (0,63), 
людський капітал (0,55) та поширення цифрових гро-
мадських послуг (0,55). Втім, потребує покращення 
інтеграція цифрових технологій у підприємницьку 
діяльність (0,37), використання інтернету (0,48).

Відповідно до значення індексу DESI, у 2017 році 
лідерами з розвитку цифрових технологій серед 
країн Європейського Союзу є Данія, Фінляндія, 
Швеція, Нідерланди, Люксембург, Бельгія, Велико-
британія, Ірландія, Естонія, Австрія (рис. 1, табл. 2).

 

 

Рис. 1. Індекс DESI для ЄС та 10 країн-лідерів  
з розвитку цифрової економіки
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [11]

Зауважимо, що для ТОП-10 країн-лідерів ЄС 
з розвитку цифрової економіки загальний індекс 
DESI та його складові приймають значно вищі зна-
чення, ніж в середньому для Євросоюзу. Крім того, 
до ТОП-10-країн лідерів ввійшли в основному неве-
ликі країни ЄС. До цього кластеру не ввійшли такі 
країни як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та ін. 
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Це ще раз свідчить про особливість нової хвилі гло-
балізації та Четвертої промислової революції: малі 
та середні підприємства та малі країни можуть 
бути успішними і конкурентоспроможними, якщо 
активно впроваджують цифрові технології та розви-
вають цифрову економіку.

В умовах цифрової економіки людський капітал 
та інформаційні технології відіграють вирішальну 
роль в забезпечені сталого розвитку економіки. 
У зв’язку з цим підготовка висококваліфікованих 
фахівців з врахуванням потреб ринку та сучасних 
тенденцій розвитку цифрових технологій, ефективне 
впровадження яких супроводжується прискоренням 
економічного зростання, збільшенням кількості 
робочих місць, підвищенням якості послуг, набуває 
особливого значення. Щоб максимально викорис-
тати потенціал цифрових технологій потрібні нові 
фахівці, що володіють сучасними знаннями, цифро-
вими навиками, здатні до самонавчання, вирішення 
складних завдань в постійно змінюваному серед-
овищі [8, с. 320- 322].

Слід звернути увагу, що усі перші позиції за 
складовими рейтингу DESI займають країни з  
ТОП-10 країн-лідерів ЄС. Зокрема, Данія має найви-
щий рейтинг серед країн ЄС за такими складовими, 
як використання Інтернету та інтеграція цифрових 
технологій; Фінляндія – за компонентою «Людський 
капітал»; Нідерланди – «Зв’язок»; Естонія – «Циф-
рові громадські послуги».

Відповідно до рейтингу Digital Evolution Index 
2017 [9] визначені ТОП-10 країн з найбільш розви-
нутою цифровою економікою: Норвегія, Швеція, 
Швейцарія, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Південна 
Корея, Великобританія, Гонконг, США.

Зауважимо, що в ТОП-10 країн з найбільш роз-
винутою цифровою економікою, ввійшли 4 країни 
ЄС, що ввійшли в ТОП-10 країн за індексом DESI: 
Данія (1-ша позиція за індексом DESI); Фінляндія 
(2), Швеція (3), Великобританія (7).

Впровадження нових технологій, якість інтернет-
інфраструктури, інституційний розвиток та іннова-
ційний клімат – це ті напрями, які мають визначати 
розвиток цифрової економіки в Україні. Ключовою 
стратегією розвитку цифрової економіки в Україні 
має стати «цифровізація» країни, формування вну-
трішнього ринку ІКТ та у споживачів мотивацій 
та потреб у «цифрових технологіях». Розвинена 
цифрова інфраструктура – основа розвитку цифро-
вої економіки.

Однак, як свідчить рейтинг Всесвітнього еконо-
мічного форуму (WEF) [9] щодо технологічного роз-
витку, який включає дві складові – технологічну адап-
тацію та використання ІКТ, Україна в 2016-2017 рр. 
посіла лише 85 місце серед інших країн. Зауважимо, 
що для оцінки рівня використання ІКТ при визна-
ченні рейтингу WEF використовують чотири показ-
ники: кількість інтернет- користувачів – 80 місце 
(у 2015-2016 рр. – 80), підключення до широкосму-
гового Інтернету – 64 (72), пропускна спроможність 
Інтернету – 68 (64), мобільні підключення до широ-
космугового зв’язку – 131 (121) (табл. 3).

 

 

Рис. 2. Рейтинг WEF України за складовими 
використання ІКТ в 2015-2016 рр.  
та 2016-2017 рр.
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [7]

Таблиця 1
10 країн ЄС з найбільш розвинутими цифровими економіками 

Країна Рейтинг 
DESI Зв’язок Людський 

капітал
Використання 

Інтернету
Інтеграція 
цифрових 
технологій

Цифрові 
громадські 

послуги
Данія 1 0,71 4 0,76 5 0,69 1 0,72 1 0,62 4 0,74
Фінляндія 2 0,68 12 0,64 1 0,76 5 0,62 3 0,56 2 0,82
Швеція 3 0,67 5 0,76 4 0,69 2 0,71 4 0,54 8 0,65
Нідерланди 4 0,67 1 0,82 6 0,65 4 0,62 6 0,48 3 0,77
Люксембург 5 0,61 2 0,79 2 0,73 3 0,64 22 0,3 19 0,49
Бельгія 6 0,61 3 0,78 11 0,57 11 0,52 5 0,52 13 0,57
Об’єднане 
королівство 7 0,6 6 0,74 3 0,71 7 0,59 15 0,37 18 0,5

Ірландія 8 0,59 11 0,65 12 0,56 16 0,48 2 0,56 7 0,67
Естонія 9 0,58 17 0,62 10 0,58 6 0,6 20 0,32 1 0,84
Австрія 10 0,57 15 0,63 7 0,62 20 0,44 14 0,39 5 0,73
Середні індекси 
по групі 0,63 0,72 0,66 0,59 0,45 0,67

Євросоюз 0,52 0,63 0,55 0,48 0,37 0,55
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [10]
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Незважаючи на покращення значень самих індек-
сів, Україна за двома останніми складовими щодо 
використання ІКТ суттєво погіршила свої позиції 
порівняно з попереднім роком.

Отже, проведений аналіз щодо використання ІКТ 
в Україні засвідчив про зростання «цифрового роз-
риву», суттєве відставання України щодо розвитку 
цифрових технологій порівняно з країнами ЄС.

Висновки. На сьогодні цифрова економіка висту-
пає ефективною основою розвитку системи дер-
жавного управління, економіки, бізнесу, соціальної 
сфери і всього суспільства. Формування цифрової 
економіки – це також питання національної безпеки 
і незалежності України, конкуренції вітчизняних 
компаній, позиції країни на світовій арені на довго-
строкову перспективу.

Для успішного розвитку цифрової економіки 
в Україні потрібна ефективна державна політика 
щодо подолання «цифрового розриву» та стиму-

лювання розвитку цифрової економіки. Ключовою 
стратегією щодо «цифровізації» України має стати 
робота з внутрішнім ринком, а ключовими ініціати-
вами – формування у споживачів (бізнес, держава, 
громадяни) мотивацій та потреб у «цифрових техно-
логіях». Потрібно затвердити на державному рівні 
проект «Цифрової адженди України – 2020», в якій 
передбачити активну роль держави у впровадженні 
реалізації стратегії розвитку цифрової економіки, 
цифровізації всіх сфер діяльності, активному впро-
вадженні Індустрії 4.0, формування необхідних про-
фесійних навичок.

Країна не може бути успішною в розвитку циф-
рової економіки за відсутності необхідної норма-
тивно-правової бази, стратегії розвитку економіки, 
що базується на цифрових технологіях. Але не менш 
важливим є формування професійних навичок, базо-
вої ІКТ- грамотності, підготовка до професійної 
кар’єри, сприяння навчанню протягом усього життя.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Статья посвящена исследованию развития цифровой экономики и ее влияния на национальную и междуна-
родную экономики. Определено понятие цифровой экономики. Раскрыто фактическое и потенциальное вли-
яние цифровых технологий на работающих и потребителей. В статье исследованы и обобщены характерные 
особенности цифровой экономики. Проанализирован уровень цифровизации Украины и стран Европейского 
Союза, выделены ТОП-10 стран ЕС с самым высоким уровнем технологического развития. Определены пути 
преодоления «цифрового разрыва» для Украины.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, международная 
экономика, институциональные изменения.
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The article is devoted to the study of the development of the digital economy and its impact on the national 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ –  
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ

Бобир Н.В.
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Проведено аналіз Індексу глобальної конкурентоспроможності України, розглянуто особливості гло-
балізаційних процесів в Україні в сучасних економічних та політичних умовах. В статті проаналізо-
вано основні переваги та перспективи розвитку України, враховуючи її участь в процесах глобаліза-
ції. Визначено негативні соціально-економічні наслідки включення України в глобалізаційні процеси 
як для населення, так і для країни в цілому.
Ключові слова: глобалізація, глобалізаційні процеси, економічна інтеграція, Індекс глобальної кон-
курентоспроможності, прямі іноземні інвестиції.

Постановка проблеми. Процес глобалізації 
є однією з найактуальніших проблем на сьогодні 
оскільки характеризує стан і розвиток сучасної еко-
номічної системи. Все більш гострим стає питання 
розвитку країн з перехідною економікою та тих, що 
розвиваються, бо негативні наслідки глобалізації 
відбиваються на них найбільше. Вивчення процесу 
глобалізації має важливе теоретичне і практичне 
значення оскільки ставить економіку в нові умови, 
змінює вектор її розвитку. Формування і розви-
ток ринкової економіки в Україні диктує необхід-
ність встановлення тісніших взаємовигідних з’язків 
з іншими державами, активно включитися в процеси 
міжнародної економічної інтеграції і глобалізації. 
Також необхідним є проведення такої міжнародної 
та внутрішньої політики, яка дозволить уникнути чи 
зменшити рівень негативного впливу глобалізацій-
них процесів на національну економіку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
та виокремлення частини нерозв’язаної раніше 

проблеми. Питання та оцінка процесів глобалі-
зації розглядаються у працях таких вітчизняних 
науковців як Я. Косик, О. Чигрин, Р. Войтович, 
М. Солоха, В. Кулішов, Н. Тарханова, А. Філі-
пенко. Проте, не зважаючи на те, що деякі аспекти 
процесів глобалізації висвітлені у працях попере-
дників, низка питань теоретико-методологічного 
та практичного характеру потребують деталь-
нішого аналізу і проведення подальших науко-
вих розвідок. Існує необхідність поглибленого 
вивчення особливостей глобалізаційних процесів 
України, оскільки для кожної економіки харак-
терні різні наслідки та прояви глобалізації, вка-
заний процес необхідно вивчати в розрізі окремої 
країни і в певній економічній ситуації з метою 
ефективної боротьби та запобігання низки нега-
тивних соціально-економічних наслідків.

Метою статті є дослідження впливу процесів 
глобалізації на стан національної економіки України, 
розгляд нових можливостей та потенційних загроз.
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Викладення основного матеріалу. Глобаліза-
ція – це об’єктивний та всеосяжний соціальний про-
цес, змістом якого є дедалі більший взаємозв’язок 
та взаємозалежність національних економік, націо-
нальних політичних і соціальних систем, національ-
них культур, а також взаємодія людини й довкілля. 
В основі глобалізації лежить розвиток світових рин-
ків товарів, послуг, праці й капіталу. Цей процес сто-
сується усіх сфер суспільного життя, включаючи еко-
номіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, 
безпеку та ін. Він є суперечливий і має як позитивні, 
так і негативні наслідки. Зауважимо також, що сьо-
годні практично не існує країни, яка б не була вклю-
чена у глобалізаційні процеси, і Україна в тому числі.

У рейтингу глобалізації, опублікованому KOF 
Swiss Economic Institute (Швейцарським еконо-
мічним інститутом) Україна у 2015 році зайняла 
47 місце (з показником 67,78%) серед 187 досліджу-
ваних країн світу (1 місце – Бельгія, 2 місце – Ірлан-
дія, 3 місце – Нідерланди), для порівняння за даними 
журналу Foreign Policy у 2005 році серед 162-х країн 
світу Україна посіла 43-є місце.

При складанні рейтингу враховувались чотири 
основні параметри.

По-перше, економічна інтеграція – обсяг міжна-
родної торгівлі, інвестицій. По-друге, персональні 
контакти – міжнародні поїздки, туризм, обсяг між-
народних телефонних переговорів. По-третє, тех-
нологія – кількість користувачів Інтернет, кількість 
інтернет-серверів. І по-четверте, втягнення до між-
народної політики – членство держав у міжнародних 
організаціях, кількість посольств.

Відповідно до нещодавно опублікованого 
дослідження Всесвітнього економічного форуму, 
за Індексом глобальної конкурентоспроможності 
(The Global Competitiveness Index – це глобальне 
дослідження, яке проводиться Всесвітнім еконо-
мічним форумом, і супроводжуючий його рейтинг 
країн світу за показником економічної конкурен-
тоспроможності) 2017-2018 років Україна посіла  
81-е місце серед 137 країн світу, піднявшись за 
рік на чотири позиції (у попередньому рейтингу 
займала 85-у позицію) (див. табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка змін позицій України в рейтингу  
за Індексом глобальної  
конкурентоспроможності [1]

2010-2011 (з 139 країн) 89
2011-2012 (з 142 країн) 82
2012-2013 (з 144 країн) 73
2013-2014 (з 148 країн) 84
2014-2015 (з 144 країн) 76
2015-2016 (з 140 країн) 79
2016-2017 (з 138 країн) 85
2017-2018 (з 137 країн) 81

Індекс глобальної конкурентоспроможності скла-
дається з більш ніж 100 змінних, які становлять 
3 основні групи субіндексів: «Основні вимоги», 

«Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фак-
тори вдосконалення». Вже багато років поспіль рей-
тинг очолюють Швейцарія, США та Сінгапур. 
У цьогорічному дослідженні до десятки найкон-
курентоспроможніших також увійшли Німеччина, 
Нідерланди, Японія, Гонконг, Фінляндія, Швеція, 
та Великобританія.

Згідно з даними дослідження, Україна найбільше 
втратила позицій за показниками, які характери-
зують розвиток інфраструктури, макроекономічне 
середовище та розвиток фінансового ринку країни.

Причому, за деякими позиціями країна «очолює» 
списки з кінця, зокрема, за міцністю банків нам при-
своєно 140 місце зі 140 країн світу; за регулюванням 
фондових бірж – 135, за інфляційними змінами – 134.

За оцінками експертів, найбільш проблемними 
факторами для ведення бізнесу у нашій країні визна-
чено: корупцію, ускладнений доступ до фінансів, 
інфляцію, політичну нестабільність, високі подат-
кові ставки, неефективну державну бюрократію, 
складність податкового законодавства, регулювання 
валютного ринку, часту зміну урядів, обмежувальне 
регулювання ринку праці, недостатню здатність до 
інновацій, невідповідну якість інфраструктури, зло-
чинність та крадіжки, низьку якість охорони здоров’я, 
недостатню освіченість і погану етику робочої сили.

Отже, як бачимо Україна намагається активно 
приймати участь в глобалізаційних процесах, тому 
варто розглянути який позитивний вплив вона має 
від даної участі.

Найбільший вплив глобалізаційні процеси 
роблять на економіку нашої країни.

Серед позитивних наслідків глобалізації в Укра-
їні слід виокремити наявність прямих іноземних 
інвестиції, які дозволяють вирішити нашій країні 
цілий ряд існуючих проблем. Інвестування еконо-
міки сприяє прискоренню темпів зростання країни 
та покращанню рівня життя українців.

Таблиця 2
Надходження прямих іноземних інвестицій  
в Україну за 2010-2017 роки, в млн. дол. США [3]

Рік Прямі іноземні інвестиції в Україну
2010 5851,2
2011 6033,7
2012 5290,7
2013 5462,1
2014 2451,7
2015 3763,7
2016 4405,8
2017 1871,2

Для більшої наочності зобразимо дані за допомо-
гою діаграми.

Аналізуючи діаграму, можна дійти висновку що 
не існує ніякої закономірності в обсягах прямих 
іноземних інвестицій в Україну, систематичність 
відсутня. Лікарі, дивлячись на подібного роду гра-
фік температури, зазвичай діагностують тропічну 
лихоманку.
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну  
за 2010-2017 роки, в млн. дол. США
Джерело: складено автором за даними [3]

Зауважимо також, що найбільші обсяги надходжень 
прямих інвестицій за країнами-інвесторами в 2017 році 
з Кіпру – 506 млн. дол. США (27% від загальних 
«інвестицій»), тобто не можна стверджувати, що всі 
надходження із-за кордону є інвестиціями [2].

Найпотужнішим є, звичайно, економічний вектор 
глобалізації, але окрім того, цей процес поширю-
ється і в геополітичну, соціальну, екологічну, інфор-
маційну, культурну сферу.

Варто акцентувати увагу на позитивних рисах 
культурної глобалізації: по-перше, це зростання 
доступності загальнокультурних цінностей; 
по-друге, культурна консолідація; по-третє, подо-
лання глобальних світових культурних протиріч 
і протистоянь. Проявом позитивних наслідків в куль-
турній сфері є те, що українці можуть без проблем 
дивитись закордонні фільми, слухати музику, корис-
туватись книгами іноземних письменників, викорис-
товувати інформацію, яка стосується різних сфер 
діяльності інших країн.

Позитивним проявом глобалізаційних процесів 
є також те, що ми можемо користуватись мобільними 
телефонами, побутовою технікою, комп’ютерами 
та ін., які вироблені далеко за межами нашої країни.

Те, що українці можуть їздити за кордон на відпо-
чинок або на роботу, використовувати лікарські пре-
парати, виробниками яких є іноземні країни; вико-
ристовувати наукові та технічні досягнення інших 
країн; міжнародне науково-технічне співробітни-
цтво; спільні розробки в інформаційній сфері теж 
є позитивними наслідками глобалізації.

До позитивів глобалізму в Україні можна зара-
хувати можливість глобального регулювання еколо-
гічної ситуації в державі, забезпечення суспільства 
від глобальних загроз різного характеру, які непере-
борні для кожної окремої держави і навіть наддер-
жави (скажімо, планетарні катастрофи), можливість 
«підтягнути» в економічному плані країну до рівня 
високо розвинених, світова координація боротьби зі 
СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо.

Для більш повного дослідження теми необхідно 
визначити та виявити які ж загрози та негативи гло-
балізація несе для України.

По-перше, це збільшення розриву в рівнях еко-
номічного і соціального розвитку між Україною 
та країнами «золотого мільярда» – за оцінками ООН, 
різниця між ВВП багатих і бідних країн становила 
у 1960 році – 1:30, у 1990 році – 1:60, у 2010 році – 
1:90. Отже, цей процес прискорюється [3].

По-друге, зростання безробіття, бідності, без-
притульності, а також техногенне перевантаження 
і деградація довкілля.

По-третє, економічне і політичне послаблення Укра-
їни, пригнічення внутрішнього національного ринку, 
національної економіки, що призведе до практичного 
усунення України з конкурентного середовища.

По-четверте, зростання рівня тіньової еконо-
міки, її розростання до рівня глобально-світової 
і вихід з-під контролю України як нації-держави. 
Загальна криміналізація економічної діяльності, 
зростання корупції.

По-п’яте, конфлікт між вимогами глобалізації 
та соціально-культурними і економічними тради-
ціями нашої держави (наприклад, глобальна еліта 
вимагає від України вільного продажу землі інозем-
цям, що протиприродно для господаря-українця).

Показники розвитку української економіки у порів-
няні із найбільшими торговельними партнерами свід-
чать про недоречність беззастережного відкриття кор-
донів. Так, за даними Міжнародного валютного фонду, 
ВНП на душу населення в Україні станом на 2016 рік 
є одним з найнижчих у світі (вона посідає 133 місце зі 
186 країн). Виробничо-промисловий комплекс України 
нездатний адаптуватися до попиту на світовому ринку, 
про що говорить досить низький ВНП на душу насе-
лення. Присутнє також пригнічення розвитку окремих 
галузей національної економіки, які через заміщення 
їх імпортом не готові до міжнародної конкуренції, 
і в результаті занепадають цілі галузі [3].

Варто зауважити, що внаслідок процесів глоба-
лізації страждають і вітчизняні товаровиробники, 
оскільки переважна більшість українців віддає 
перевагу закордонним товарам, пояснюючи це ниж-
чою вартістю товару, високою якістю, потужністю 
та більшою наповненістю.

Внаслідок наявності можливості виїзду за кор-
дон, значна маса українців виїжджають у пошуках 
роботи, високої заробітної плати, хорошої медицини, 
освіти і т. д., в результаті чого Україна втрачає пра-
цездатне населення, яке могло б працювати на благо 
своєї країни. Присутня також міграція інтелектуаль-
ної еліти, що дає підставу говорити про руйнування 
інтелектуального потенціалу нації.

Культурна глобалізація має низку негативних 
чинників, серед яких варто виділити: деідентифіка-
цію особистості; уніфікацію цінностей, зростання 
впливу масової культури; насадження чужої для 
багатьох культурної ідеології; породження внутріш-
ніх конфліктів та диференціації між різними соціаль-
ними та культурними утвореннями тощо; культурне 
зубожіння значних мас населення; усунення розма-
їття культур, створення культури одного зразка. Про-
явом є те, що переважна більшість українців відда-
ють перевагу закордонним фільмам, музиці, книгам.
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Висновки. Таким чином, і досі не зрозуміло, що 
ж у кінцевому рахунку глобалізація несе країнам – 
загрозу чи нові можливості? Позитивний чи негатив-
ний вплив від глобалізації залежить від рівня розви-
тку національної економіки країни.

Дійсно, глобалізація економічної діяльності 
є однією з головних тенденцій в розвитку сучасного 
світу, що значно впливає не лише на економічне 
життя, але й тягне за собою політичні (внутрішні 
і міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілі-
заційні наслідки. Ці наслідки все більше відчува-
ють на собі практично всі країни і серед них, зви-

чайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно 
і цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції 
в світову економіку.

Так як Україна не може уникнути втягнення 
у глобалізаційні процеси, політичну та економічну 
політику держави треба формувати відповідно до 
факторів розвитку глобалізації, аби знешкодити 
можливі негативні наслідки та максимізувати вигоди 
від процесу глобалізації. Тому що Україна поступово 
інтегрується до міжнародних організацій та ринків 
і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі 
відчутнішими для української економіки.
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Проведен анализ Индекса глобальной конкурентоспособности Украины, рассмотрены особенности процессов 
глобализации в Украине в современных экономических и политических условиях. В статье проанализированы 
основные преимущества и перспективы развития Украины, учитывая ее участие в процессах глобализации. 
Определены негативные социально-экономические последствия включения Украины в процессы глобализа-
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Богінська Л.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри будівельного виробництва
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В статті досліджено стан будівельної галузі в динаміці. Доведено, що розвиток будівництва залежить від 
зовнішніх умов (умов функціонування політичної та економічної систем, які склалися в країні, діючої 
правової бази, розвитку відносин власності, формування галузевого ринку тощо) та внутрішніх умов 
(організація та технологія будівельного виробництва). Стан будівельної галузі є індикатором макроеко-
номічного клімату в країні з тієї причини, що будівельна сфера активно реагує на негативні та позитивні 
зміни економічної ситуації. В роботі проведено аналіз сучасного розвитку будівельної галузі у контексті 
дослідження проблем, що постають перед будівельниками і потребують свого вирішення.
Ключові слова: будівництво, перспективи розвитку, стан.

Постановка проблеми. Основне завдання буді-
вельної галузі – створення передумов для посту-
пального розвитку всієї економіки країни. Від обся-
гів і рівня капітельного будівництва в значній мірі 
залежать подальший розвиток всіх галузей матері-
ального виробництва, забезпечення зростання еко-
номічного потенціалу і національного доходу.

Будівництво належить до базових, фундаменталь-
них і фондоутворюючих галузей; відіграючи чільну 
роль у розширенні будь-якого виробництва (за раху-
нок будівництва та введення в дію нових потуж-
ностей, реконструкції, модернізації та технічного 
переозброєння діючих ліній). Але без відродження 
на державному рівні власної системної будівельної 
галузі – створення нового та реконструкція непри-
датного виробничого, громадського та житлового 
фонду стають неможливими.

Будівельна галузь створює величезну кількість 
робочих місць, споживаючи продукцію багатьох 
інших галузей народного господарства. Економіч-
ний ефект від розвитку будівельної галузі відбива-
ється в мультиплікаційному ефекті коштів, вкладе-
них в будівництво, бо з розвитком будівельної галузі 
розвиваються виробництва будівельних матеріалів 
і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, 
металургія і металообробка, нафтохімія, виробни-
цтво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова про-
мисловість, транспорт, енергетика та ін.

Таким чином, розвиток будівельної галузі сприя-
тиме економічномузросту держави і створить необ-
хідні умови для вирішення найголовніших для кра-
їни соціальних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з розвитком будівельної галузі, 
знайшли своє відображення в роботах О. Токаревої, 
К. Крикуна, П. Рогожина, А. Гойко та ін. Проблема-
тиці функціонування та розвитку підприємств буді-
вельної галузі присвячено роботи А. Асаула, Н. Вер-
хоглядової, В. Вечерова, А. Дружиніна, В. Залуніна, 
О. Іванілова, Ю. Калугіна, В. Конащука, В. Мло-
децького, В. Опєкунова, Ю. Орловської, І. Полякова, 

А. Радкевича, Ю. Симіонова, В. Торкатюка, Р. Тяна, 
О. Цуцаєв, Л. Шутенка та ін.

Мета статті. Метою дослідження є виявлення 
основних проблем функціонування будівельної галузі 
України та розробка пропозицій щодо її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Об’єкти будівни-
цтва класифікуються за призначенням. Важливою 
складовою будівельної галузі є житлове будівни-
цтво. Житлове питання, як одне з головних соціаль-
них питань, виступає в особливій формі житлової 
потреби. Житло перетворюється в товар. Процес 
монополізації та посилення впливу банківського 
капіталу, що діє в житловому господарстві голо-
вним чином у формі іпотечного кредиту, обумовлює 
високі монопольні ціни на нерухомість.

Сучасна організація та технологія будівельного 
виробництва не є досконалою. За прикладом Заходу 
в українське житлове будівництво впроваджено тех-
нологію монолітного домобудівництва, більш трудо-
містку, ніж технологія повнозбірного будівництва, 
і в рази менш продуктивнішу. Виробничий цикл зве-
дення будівель повністю переноситься на будівель-
ний майданчик під відкритим небом, а це значить, 
що дощ, сніг, вітер, спека і холод будуть створювати 
додаткові труднощі виробництва, в умовах якого 
неможливо досягти заводської якості. Всі бетонні 
поверхні вимагають додаткових робіт під обробку.

Вітчизняні будівельники відчувають повну 
залежність від пори року; максимальний темп – три 
поверхи несучого каркасу за місяць (з заготівлею 
армокаркасів в умовах будмайданчика); присутні 
багатошарові огороджувальні конструкції (цегла, 
утеплювач, два шари штукатурки); спостерігається 
суттєве збільшення термінів і вартості будівництва.

І як результат – збільшення недобудованих 
будівель і споруд, які піддаються багаторазовому 
несприятливому впливу зовнішнього середовища: 
зволоженню, замерзанню і відтаванню, нагріванню 
і охолодженню. Матеріал конструкцій в недобу-
дованому будинку відчуває вплив атмосферних 
опадів, сезонних коливань температури в умовах, 
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відмінних від впливу цих факторів на конструк-
ції експлуатованих будівель. Тому через півроку 
починається процес руйнування несучих конструк-
цій стін і перекритій, масштаб яких залежить від 
того, на якій стадії будівництва був призупине-
ний об’єкт: якщо на стадії готовності в 20-50%, то 
несприятливий вплив навколишнього середовища 
буде найбільш помітним – дощ і сніг приведуть до 
корозії металевих конструкцій, руйнування несу-
чих і огороджувальних конструкцій будівлі та інже-
нерних систем. Найнебезпечніша загроза незакін-
чених новобудов – волога. Вода, перетворюючись 
на лід, збільшується в об’ємі, і просякнуті вологою 
елементи конструкції при замерзанні починають 
руйнуватися через напругу, що виникає всередині. 
Ступінь руйнування залежить від матеріалу, з якого 
зводять будинок. Цегляна кладка може розсипа-
тися вже через півроку, якщо залишити будинок без 
вікон і даху. Попадання вологи всередину фатально 
для такої конструкції, навіть якщо будівлю вже зве-
дено на 90%. І навіть, якщо потім такі об’єкти і вве-
дуть в експлуатацію, то їх якісні параметри не змо-
жуть витримувати нормативних показників. Тому 
вирішення питання недобудов – це питання відпо-
відальності, перш за все, держави перед своїми гро-
мадянами. Саме держава повинна примусити забу-
довників за свій рахунок компенсувати допущене 
ними зниження стандартів якості [6].

Реальна ж ситуація в виробничому та сільськогос-
подарському будівництві набагато гірше, ніж в жит-
ловому. Безумовно, житлове будівництво – найваж-
ливіше соціально-економічне завдання, яке держава 
повинна вирішувати. Але його частка в загальному 
обсязі будівництва розвинених країн не є найбіль-
шою, бо в структурі будівельного комплексу пере-
важає частка інших видів виробничого будівництва.

Виходячи з аналітики Центру громадського 
моніторингу та контролю, останній великий буді-
вельний «бум» в Україні припав на 2011 рік, коли 
держава готувалося до проведення чемпіонату з фут-
болу «Євро-2012». Потім темпи будівництва пішли 
на спад, невеликий стабільний приріст в 3,5-10% 
щорічно зберігався тільки в житловому секторі.

В кінці жовтня 2017 р. Світовий банк оприлюд-
нив нові результати міжнародного авторитетного 
рейтингу легкості ведення бізнесу DoingBusiness. 
За його підсумками, Україна піднялася на 4 пози-
ції і зайняла 76 місце серед 190 країн світу, а за 
показником «отримання дозволів на будівництво» 
рекордно поліпшила свої позиції і потрапила в топ-
40 країн [3].

Слід наголосити, що в 2016 році Державна 
служба статистики України вперше за чотири роки 
зафіксувала зростання обсягів будівельних робіт 
у всіх сегментах будівництва. Це явище спостеріга-
ється і в наступних роках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одесь-
кій та Івано-Франківській областях у 2017 році 
введено в експлуатацію 57,5% загального обсягу 
житла. Зокрема, в Києві введено в експлуатацію 
1,733 тис. кв. м житла (17% від загального обсягу), 

а в Київській області – 1,825 тис. кв. м (17,9% від 
загального обсягу). В цілому було прийнято в екс-
плуатацію 125,610 тис. квартир, при цьому в міс-
тах – 98,477 тис., в сільській місцевості – 27,133 тис. 
Середня площа квартир склала відповідно 71,3 кв. м 
і 105,3 кв. м. Найкращі показники зростання обся-
гів будівництва в 2017 році зафіксовано в Луганській 
області (в 3 рази, до 21,2 тис. кв. м) і в Тернопіль-
ській області (в 1,7 рази, до 235,1 тис. кв. м) [1].

У 2017 році у столиці стартувала рекордна кіль-
кість проектів із будівництва квадратних метрів. 
За даними Державної служби статистики України, 
в Києві була побудована приблизно шоста частина 
житла всієї країни.

Зараз в столиці зводиться 210 житлових комп-
лексів. Висока активність забудовників привела до 
різкого збільшення пропозиції. Найбільше пропо-
зиція зосереджена у недорогому сегменті. У Націо-
нальному банку України вказують на те, що ціни на 
житло в країні активно падають і вже майже дося-
гли критично низького рівня. Але в своїй більшості 
населення в умовах сьогодення може купувати неру-
хомість лише шляхом продажу якоїсь своєї однієї 
квартири і покупки іншої, або ж по розселенню. 
Якби мала місце іпотека, то збільшилася б кількість 
покупців, як мінімум серед тих людей, у яких ста-
більна заробітна плата [2].

Невирішеною задачею в будівництві залишається 
питання підготовки та впровадження в виробництво 
оновленої нормативної бази. Мінрегіонрозвитку 
готує українським забудовникам нові правила – вже 
в 2018 році може бути прийнятий пакет осучаснених 
державних будівельних норм (ДБН). Частина з них 
спростить життя девелоперам і дозволить вивести 
незаконні будівництва з тіні. Останніх в Києві, 
наприклад, налічується 67 об’єктів.

Одне з ключових нововведень в проекті сучасних 
містобудівних норм полягає в збільшенні дозволе-
ної щільності населення. Діючі правила дозволяють 
заселяти мікрорайони з щільністю 180-450 чол./га. 
Проект не змінює максимальну планку, але знижує 
мінімальну – до 150 чол./га. Щільність населення 
по окремим погодженням може бути збільшена, що 
легалізує збільшення поверховості на ті ж 20%. А це 
в свою чергу дозволяє узаконити певну кількість 
будинків, побудованих з порушеннями через надбу-
дову кількох поверхів [4].

Зміни в нормативах будівництва наддадуть мож-
ливість забудовникам узаконити об’єкти і скорегу-
вати термінологію в класифікації будинків. Діючу 
категорію «житлова громадська забудова» плану-
ється замінити на «змішану» і «багатофункціональну 
забудову».

Проект оновлених правил містить низку сучас-
них альтернатив застарілим нормам. Наприклад, від 
забудовників перестануть вимагати обладнати бага-
топоверхівки сміттєпроводами. Замість них, напри-
клад, можна встановити під кожною кухонною мий-
кою утилізатори-подрібнювачі побутових відходів 
та обладнати будинок додатковим ліфтом для твер-
дих відходів.
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У нових державних будівельних нормах з’явилися 
і правила роботи поновлюваних джерел енергії 
в будинку, якщо такі передбачені проектом. Істотно 
посилилися вимоги до енергоефективності: якщо 
зараз забудовник може здати житловий будинок 
з класом D і E, то в майбутньому йому доведеться 
утеплити багатоповерхівку аж до класу С.

Також в ДБН з’явилося поняття експлуатованої 
покрівлі. Незабаром на дахах українських багато-
поверхівок можна буде абсолютно законно облад-
нати спортивні майданчики, солярії, бігові доріжки 
і навіть сад.

Крім того, мінімальна допустима площа однокімнат-
ної квартири повинна бути не менше 28 квадратів [5].

Узагальнюючи вищенаведене констатуємо, що 
невирішених завдань та проблем у будівельної галузі 
України достатньо. У сфері будівництва ми продо-
вжуємо працювати на доходи чужих для нас держав. 
Більш того, ми пустили на свій ринок іноземні буді-
вельні компанії, ускладнивши тим самим становище 
вітчизняних будівельників, які практично ні в чому 
їм не поступаються, а за деякими, особливо склад-
них видів будівельних робіт, навіть перевершують. 
Ці тенденції свідчать про те, що до сих пір відчува-
ється вплив фінансово-економічної та організаційної 
кризи у будівництві.

Висновки. Головним завданням забезпечення 
ефективності функціонування будівництва є мінімі-

зація негативного впливу зовнішнього середовища. 
Для зростання виробництва необхідно дотримува-
тися наступних принципів: ефективне використання 
усіх видів ресурсів будівництва, контроль за діяль-
ністю замовників і обґрунтування кошторисної вар-
тості об’єктів, що будуються, зведення до мінімуму 
числа незавершених об’єктів. Вихід з кризового 
стану будівельної галузі можливий тільки шляхом 
поєднання ефективних регулюючих заходів з боку 
держави і стратегічно продуманої діяльності буді-
вельної сфери.

Наряду з питаннями будівництва потрібно 
функціонування ряду законів: закон про земельну 
реформу, закон про податкову реформу.

Для забезпечення економічного зростання та при-
скореного розвитку будівельної галузі України вва-
жаємо необхідними такі заходи:

1) формування ефективного інституціонального 
середовища;

2) розв’язання проблем підготовки кадрів через 
важелі освіти й науки;

3) моніторинг об’єктів під час їх будівництва 
й експлуатації;

4) вдосконалення нормативно-правової системи 
будівництва;

5) використання світового досвіду в будівни-
цтві через розробку й запровадження економічних 
стимулів.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
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старший преподаватель кафедры строительного производства
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В статье исследовано состояние строительной отрасли в динамике. Доказано, что развитие строительства 
зависит от внешних условий (условий функционирования политической и экономической систем, которые 
сложились в стране, действующей правовой базы, развития отношений собственности, формирования отрас-
левого рынка и т.п.) и внутренних условий (организация и технология строительного производства). Состо-
яние строительной отрасли является индикатором макроэкономического климата в стране по той причине, 
что строительная сфера активно реагирует на негативные и позитивные изменения экономической ситуации. 
В работе проведен анализ современного развития строительной отрасли в контексте исследования проблем, 
стоящих перед строителями и требующих своего разрешения.
Ключевые слова: строительство, перспективы развития, состояние.
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The article investigates the state of the construction industry in dynamics. It is proved that the development of construction 
depends on external conditions (conditions of functioning of the political and economic systems that have developed in 
the country, the existing legal framework, the development of property relations, the formation of the sectoral market, etc. 
) and internal conditions (organization and technology of construction production). The state of the building industry is 
an indicator of the macroeconomic climate in the country, because the construction sector reacts actively to the negative 
and positive changes in the economic situation. The paper analyzes the modern development of the construction industry 
in the context of studying the problems facing builders and require their solution.
Keywords: сonstruction, prospects of development, state.
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РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
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Статтю присвячено дослідженню ринку факторингових послуг. Розкрито сутність поняття «факто-
ринг». Описано механізм здійснення факторингових операцій. Визначено переваги та недоліки вико-
ристання факторингу. Проаналізовано динаміку факторингових послуг в Україні та Польщі. Запропо-
новано шляхи розвитку ринку факторингу в Україні.
Ключові слова: факторинг, факторингова послуга, дебіторська заборгованість, фактор, ринок факто-
рингових послуг, банк.

Постановка проблеми. Актуальність розвитку 
факторингових відносин в Україні обумовлена станом 
розрахунків та наявних боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання. Адже одним із найбільш дієвих 
інструментів миттєвого отримання заборгованого пла-
тежу є факторинг, що набув популярності завдяки своїй 
доступності та простоті кредитування. Висока зацікав-
леність суб’єктів підприємництва у прискоренні повер-
нення дебіторської заборгованості обумовлює необхід-
ність аналізу ринку факторингових послуг. Доцільним 
також є порівняння рівня розвитку вітчизняного ринку 
із ринком факторингових послуг Польщі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так 
як у останні роки популярність такої фінансової 
послуги як факторинг значно зросла, збільшилася 
й зацікавленість науковців щодо цієї тематики. До 

небагатьох українських учених, що займались дослі-
дженням підходів до визначення терміна «факто-
ринг», історії його виникнення та економічної сут-
ності, можна віднести Ю. Попова, В. Смачило [1-2].

Н. Радух [3] визначає зміст факторингових опе-
рацій, їх роль у забезпеченні ефективної виробничо-
господарської та фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання, Л. Момот [4] та М. Казакова [5] 
у своїх працях описують переваги і недоліки вико-
ристання факторингу, Л. Момот [4] також порівнює 
різницю між банківським факторингом та кредитом. 
У роботі О. Тригуба [6] говориться про те, що розви-
ток ринку факторингу в Україні відбувався в більшій 
мірі завдяки активній участі в цьому процесі банків-
ських установ, адже саме вони є лідерами на ринку 
факторингових послуг.
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Постановка завдання. Основною метою статті 
є дослідження процесу факторингу та його вико-
ристання. Також детального аналізу вимагає аналіз 
ринку факторингових послуг в Україні та його порів-
няння із ринком Польщі.

Виклад основного матеріалу. Формулювання 
загального визначення факторингу є доволі непро-
стою справою, оскільки форми факторингу можуть 
сильно відрізнятися у різних країнах, і, крім того, 
залежати від типу факторингових компаній. На 
практиці поняття факторингу охоплює доволі багато 
видів діяльності і далеко не завжди використову-
ється відповідно до ситуації [3].

Загалом факторинг являє собою процес перевід-
ступлення банку або фінансовій компанії неоплаче-
них боргових зобов’язань, які виникають між контр-
агентами в процесі реалізації товарів і послуг на 
умовах комерційного кредиту та супроводжуються 
елементами юридичного, страхового, інформацій-
ного та бухгалтерського обслуговування постачаль-
ника. Це, насамперед, інструмент розвитку підпри-
ємства, за допомогою якого можна: збільшити обсяг 
продажу на умовах відстрочення платежу; збільшити 
прибутковість підприємства за рахунок збільшення 
обсягів постачання; збільшити кон-
курентоспроможність підприємства.

Факторинг не тільки забезпечує 
своєчасну оплату постачальникові 
за відвантажені товари, а й охоплює 
низку послуг, таких як: адміністру-
вання, моніторинг, інкасування дебі-
торської заборгованості; ведення бух-
галтерського обліку постачальника, 
зокрема реалізації продукції (роботи, 
послуг). Скориставшись послугами 
факторингу, постачальники знімають 
з себе ризики ліквідності, платоспро-
можності, інфляції, а також кредит-
ний ризик, що дає змогу прискорити 
товарообіг підприємств, не вдаючись 

до додаткового залучення кредиторської заборгова-
ності, що спричиняє замкнутий кругообіг коштів.

Механізм здійснення факторингової операції 
в Польщі, як і в Україні діє за тією ж схемою, при-
клад якої подано нижче (рис. 1), де 1 – відвантаження 
товару за договором, 2 – виставлення розрахункових 
документів, 3 – виплата авансового платежу одразу 
після поставки, 4 – оплата факторинговою компа-
нією розрахункових документів постачальнику, 5 – 
виплата залишку коштів.

Схема факторингової операції досить проста. 
Після отримання документів про постачання това-
рів (послуг) банк або фінансова компанія (фактор), 
здебільшого після перевірки платоспроможності 
покупця, виплачує своєму клієнту, як правило, від 
60% до 90% суми платежу за поставлений товар або 
вартості наданої послуги. Інші 10-40% суми боргу 
фактор тимчасово утримує у зв’язку з прийнят-
тям ризику погашення боргу. До зовнішніх ризиків 
слід віднести ризик країни, галузеві, валютні, про-
центні, інфляційні та інші ризики. При відстрочці 
платежу постачальник приймає на себе такі ризики, 
як ризик ліквідності, процентний ризик, кредитний 
та валютний. Натомість, користуючись послугами 

Таблиця 1
Переваги та недоліки факторингу

Переваги Недоліки
1. Швидке отримання грошових коштів та можли-
вість залучити їх до поточної операційної діяльності 
або нових інвестицій.

1. Факторинг є дорогою послугою в порівнянні із аль-
тернативними способами залучення оборотних активів 
(Загальна процентна ставка, як правило, вища вартості 
короткострокового кредиту на 2-3%).

2. Можливість покриття дефіциту обігових коштів, 
страхування і запобігання кредитних і валютних 
ризиків.

2. Клієнт не відповідає перед факторинговою компанією 
за невиконання або неналежне виконання боржником 
свого обов’язку, якщо даний договір є безрегресним.

3. Можливість отримати від факторингових операцій 
непогані комісійні.
4. Поліпшення ліквідності балансу, зменшення кре-
дитного навантаження. 3. Значні суперечності в законодавстві України в при-

йнятих у різний час законах, а інколи і в межах одного й 
того ж нормативного акту.

5. У першу чергу факторинг вигідний виробникові 
продукції, який шукає ринок збуту і поспішає отри-
мати оплату за товар, щоб пустити ці засоби в обіг.
6. Факторинг вигідний гуртовим торговим компа-
ніям, які, реалізовуючи свій товар, не можуть довго 
чекати оплати постачань, оскільки їм необхідно 
щонайшвидше купити товар у виробника.

4. Якщо сума, одержана факторинговою компанією від 
боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт 
зобов´язаний сплатити факторовій компанії залишок 
боргу.

Джерело: узагальнено авторами за даними [8]

Постачальник
(продавець) Покупець

Факторингова 
компанія

1

2 3 45

Зовнішні ризики факторингових операцій

Ризики при відстрочці 
платежу

Передача 
частини ризиків

Рис. 1. Механізм проведення факторингових операцій
Джерело: побудовано авторами на основі [7]
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факторингу постачальник, перекладає на факторин-
гову компанію і страхує значну частину ризиків, які 
супроводжують його комерційну діяльність. Для 
кращого розуміння суті факторингових операцій 
слід детально розглянути усі переваги і недоліки 
здійснення цієї фінансової операції. Перелік таких 
переваг та недоліків відображено нижче в табл. 1.

Зважаючи на всі зазначені переваги та недоліки 
використання факторингових послуг, вважаємо, що 
для підприємств дрібного і середнього бізнесу фак-
торинг – є визначальною формою фінансування. 
Використання факторингу надає змогу керівни-
цтву і працівникам сконцентруватися на виробни-
чих проблемах і максимізації прибутку, прискорити 
одержання більшої частини платежів, гарантує 
повне погашення заборгованості і знижує витрати 
з ведення рахунків.

Судячи з даних наведених у табл. 1 можна ствер-
джувати, що факторинг є досить зручним видом 
угоди, але разом з тим, особливо в Україні, існують 
значні неточності та двоякі тлумачення поняття фак-
торингу. Тому законодавцю потрібно переглянути 
попередньо прийняті закони і пристосувати їх до 
вимог міжнародних стандартів.

Розглянемо розвиток фінансових послуг в Укра-
їні та Польщі протягом 2012-2016 років. Інформація 
про обсяги факторингових послуг, наданих фінансо-
вими компаніями представлена в табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка наданих послуг факторингу в Україні

Рік

Країна
2012 2013 2014 2015 2016

Україна, 
млрд. 
грн.

11,702 10,039 23,525 16,555 16,88

Польща, 
млрд. 
злотих

114,99 129,593 152,681 171,64 192,738

Джерело: побудовано авторами на основі [9; 10]

Судячи з даних наведених у табл. 2, можна ствер-
джувати, що ринок факторингових послуг у Польщі 
перебуває на значно вищій стадії розвитку порівняно 
із українським. Про це свідчать обсяги оборотів фак-
торингових послуг, які у десятки разів перевищу-
ють українські. Проаналізуємо детальніше динаміку 
послуг факторингу та визначимо її причини (рис. 2).

Аналіз даних дає можливість відзначити, що про-
тягом аналізованого періоду розвиток ринку факто-
рингу був поступовим, лише 2014 рік є виключен-
ням. Так, протягом 2012-2016 рр. обсяг операції 
факторингу зріс з 11 702,9 млн. грн. у 2012 р. до 
16 887,5 млн. грн. у 2016 р. (на 44%). Це пов’язано 
із зростанням обсягу надання послуг з переказу 
грошових коштів з 11 053,5 млн. грн. у 2012 р. до 
70 326,7 млн. грн. у 2016 р.

Найбільшу питому вагу в обсязі фінансових 
послуг факторинг мав у 2014 р., коли відбулося його 

стрибкоподібне зростання до 23 525,7 млн. грн. 
проти 11 702,9 млн. грн. у 2011 р. Враховуючи те, 
що факторинг є одним із найдієвіших засобів пога-
шення дебіторської заборгованості, можна припус-
тити, що у 2014 р. підвищення попиту на зазначені 
послуги зумовлене зростанням дебіторської забор-
гованості українських компаній, викликане коли-
ванням курсу валют.
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Рис. 2. Динаміка наданих послуг факторингу  
в Україні
Джерело: побудовано авторами на основі [9]

В Україні факторинг, як самостійна сфера діяль-
ності, ще недостатньо розвинутий, тому що багато 
підприємств ще не повідомлені про цей продукт. 
Банки використовують його як послугу, розширю-
ючи асортимент кредитних операцій. На україн-
ському ринку факторингові послуги надають більше 
20 банків та компаній. Лідерами є ТАС-Комерцбанк, 
Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Українська фінансова 
група, Приватбанк, БІГ-Енергія та ряд інших.

Значення міжнародного факторингу для Укра-
їни росте у зв’язку зі збільшенням зовнішньотор-
говельного обороту товарів та послуг. Він здійсню-
ється в основному з такими країнами, як Німеччина, 
Бельгія, Румунія, Польща, Терція, Китай, Казахстан, 
країнами Балтії. Але внутрішній факторинг значно 
перевищує міжнародний. Лідером з надання факто-
рингових послуг в Україні став Укрсоцбанк. Най-
більшим попитом послуги факторингу користуються 
підприємства харчової промисловості, поліграфії, 
фармацевтики, сфери послуг.

Ситуація на ринку фінансових послуг, а зокрема 
факторингу, у Польщі є зовсім іншою. Незважаючи 
на те, що нині польський факторинг перебуває на 
ранній стадії зрілості, ринок факторингу Польщі 
є восьмим за величиною в Європі, і демонструє 
сталу тенденцію до зростання в останні декілька 
років (рис. 3).

У 2014 р. факторинг розвивався швидше, ніж 
національна економіка в цілому, і найшвидше серед 
усіх ланок сфери фінансових послуг Польщі. Загаль-
ний обсяг факторингу в 2014 р. склав 33,5 млрд. євро, 
що у співвідношенні до ВВП дорівнювало 8,1%. 
Переважав факторинг з правом регресу, 51,7% від 
загального факторингового обороту, натомість фак-
торинг без права регресу склав 48,3%, що відповідає 
загальноєвропейським тенденціям. Кількість послуг 
факторингу з правом регресу збільшилася в осно-
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вному за рахунок діяльності комерційних банків, 
оскільки вони надавали факторинг з правом регресу 
для фінансування торгівлі чи кредитів під заставу 
дебіторської заборгованості.
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Рис. 3. Динаміка наданих послуг факторингу  
у Польщі
Джерело: побудовано авторами на основі [10]

У 2014 році на польському ринку факторингу 
функціонувало 43 провайдери, 25 з яких були небан-
ківські установи, що спеціалізувалися виключно на 
наданні факторингових послуг, а 18 були представлені 
комерційними банками. Найбільша частка ринку фак-
торингових послуг припадала на ING CommercialFin. 
(14,75%), RaiffeisenPolbank (14,4%), BZ WBK Faktor 
(12,61%), PekaoFaktoring (11%), COFACE Factoring PI 
(8,57%). Окрім того, на 24 членів Польської асоціації 
факторингу припадало майже 80% загального факто-
рингового обороту в державі [11].

При двох мільйонах бізнесових структур, 
що функціонують нині у Польщі, загальна кіль-
кість клієнтів факторингових компаній досягла 
6314 в 2014 році (на 16,1% більше у порівнянні 
з 2013 р.), а кількість покупців підрядників, що обслу-
говується через факторингові контракти, зросла до 
127196 (на 19,5% більше, ніж в 2013 р.). Факторин-
говими послугами фінансових компаній та банків 
користуються підприємства всіх галузей економіки, 
при цьому, для багатьох з них факторинг є першим 
джерелом фінансування. Найчастіше факторинго-
вими послугами в 2014 р. користувалися виробники 
продуктів харчування і напоїв, палива та енергетики, 
електроніки і побутової техніки, а також підприєм-
ства металургії. Обсяги використання факторингу 
останніми роками зменшилися у порівнянні з 2013 р.

Обсяги міжнародного факторингу в 2014 році 
збільшилися на 21,2%, склавши 5,7 млрд. євро. При 
цьому, експортний факторинг становив приблизно 
5,3 млрд. євро, у той час як імпорт – 379 млн. євро [11].

Малим і середнім підприємствам польські факто-
рингові компанії надавали такі види послуг: факто-

ринг з правом регресу; факторинг без права регресу; 
строковий факторинг (факторинг, за якого факторин-
гова компанія за певну комісію бере на себе стяг-
нення дебіторської заборгованості клієнта і періо-
дично, виходячи з середнього терміну погашення 
дебіторської заборгованості, перераховує йому суми, 
які відповідають величині заборгованості, яка пови-
нна була бути погашена у цей період; на відміну 
від викупу дебіторської заборгованості до настання 
терміну її погашення не є прямим кредитуванням 
клієнта); експортний факторинг; дисконтування 
рахунків-фактур; факторинг місцевого уряду (фак-
торингова компанія фінансує 100% від номінальної 
вартості дебіторської заборгованості клієнта, отри-
маної від місцевої влади за надані послуги, та при-
ймає на себе ризик прострочення платежу). Для 
великих компаній та транснаціональних корпорацій 
фактори пропонували послуги імпортного та зворот-
ного факторингу (reverse factoring) [8].

Висновок з проведеного дослідження. У статті 
було проаналізовано розвиток ринку факторинго-
вих послуг в Україні та у Польщі. Також визначено, 
що за обсягом наданих послуг факторинг особливої 
популярності набув серед українських підприємств 
у 2014 р. Крім того кількість договорів факторингу 
стрибкоподібно зросла у 2016 р., що характеризує 
підвищення довіри підприємців до фінансових уста-
нов. Проте на основі аналізу ринку факторингових 
послуг Польщі, можемо зробити висновки про необ-
хідність розвитку зазначеної послуги і в Україні.

На формування сприятливого клімату для роз-
витку ринку класичного факторингу в Україні 
впливають такі чинники: підвищення рівня довіри 
інвесторів до українських фінансових установ; під-
вищення рівня довіри населення до банків, що спри-
ятиме збільшенню кількості депозитних вкладів; 
стабілізація ситуації на грошово-валютному ринку 
та подальше зниження облікової ставки Національ-
ного Банку України; покращення ситуації з приму-
совим виконанням рішень українських судів, що 
посилить платіжну дисципліну боржників і знизить 
ступінь ризику неплатежів; впровадження механіз-
мів, які дозволять кредиторам скасовувати договори, 
укладені боржником та рішення прийняті ним, якщо 
вони спрямовані на виведення активів із-під контр-
олю юридичної особи.

Незважаючи на фінансову кризу, яка дуже впли-
нула на економічну діяльність усіх суб’єктів господа-
рювання, слід відзначити, що факторинг постраждав 
набагато меншою мірою, ніж банківське кредиту-
вання. Експерти та учасники ринку роблять опти-
містичні прогнози щодо його розвитку та майбутніх 
перспектив.
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Статья посвящена исследованию рынка факторинговых услуг. Раскрыта сущность понятия «факторинг». Опи-
сан механизм осуществления факторинговых операций. Определены преимущества и недостатки использова-
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Стаття присвячена розробці механізму вдосконалення управління грошовими потоками сільсько-
господарських підприємств. Визначено критерії ефективності управління грошовими потоками. 
Здійснено порівняння руху грошових потоків за аналізований період. Проведено прогнозування гро-
шових потоків та основних показників діяльності досліджуваного сільськогосподарського підприєм-
ства. Визначено специфіку управління грошовими потоками підприємства. Проаналізовано сучасний 
стан підприємства. Надано пропозиції щодо вдосконалення контролінгу як методу управління гро-
шовими потоками.
Ключові слова: ефективність, грошові потоки, контролінг, управління, сільськогосподарські підпри-
ємства, чистий грошовий потік.

Постановка проблеми. Сільськогосподарські під-
приємства функціонують в умовах ринкового конку-
рентного середовища, що вимагає від них гнучкого 
реагування на зміни фінансово-економічної ситуації 
та ефективного управління всіма доступними ресур-
сами. В цих умовах першочергового значення набу-
вають грошові кошти, оскільки вони є єдиним видом 
ресурсів підприємства, що трансформується з міні-
мальним часовим лагом в будь-який інший вид ресур-
сів. Грошові потоки відображають рух грошових 
коштів, що обслуговує всі операційні процеси гос-
подарювання. Ефективність управління грошовими 
потоками сільськогосподарських підприємств харак-
теризується досягненням стабільно високого рівня 
платоспроможності, оптимальності обсягів залучення 
коштів додаткового фінансування діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням управління грошовими потоками під-
приємств приділили значну увагу як вітчизняні, 
так і зарубіжні науковці. Серед них слід відмітити 
І.В. Бородушко [2], К. Кріченець [3], С.І. Надточій 
[4], І.Б. Стефінюка [5], О.О. Терещенка [6], І.І. Циглик 
[7]. Ними було розглянуто й проаналізовано рух гро-
шових потоків сільськогосподарських підприємств, 
методи та способи управління ними.

Формування цілей статті. Характеристика осо-
бливостей здійснення контролінгу на сільськогоспо-
дарському підприємстві. Визначення специфіки управ-
ління грошовими потоками на підприємстві. Аналіз 
грошових потоків та оцінка сучасного стану підприєм-
ства. Сформувати методи управління грошовими пото-
ками. Пропозиції щодо вдосконалення контролінгу як 
методу управління грошовими потоками.

Виклад основного матеріалу. Надходження 
грошових коштів забезпечує покриття поточних 
зобов’язань підприємства та є важливою умовою 

його стабільного фінансового стану. У випадку від-
сутності грошових надходжень підприємство стика-
ється з фінансовими труднощами, що унеможливлює 
нормальне функціонування останнього. Водночас 
занадто велика кількість грошових коштів є свідчен-
ням того, що підприємство не є прибутковим і має 
справу зі збитками внаслідок інфляції та знецінення 
грошей. Виходячи з цього, оцінка раціональності 
управління грошовими потоками підприємства є важ-
ливою умовою його успішного функціонування.

Відповідно, грошовий потік – це надходження 
і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, роз-
поділений у часі ряд платежів, пов’язаний з рухом 
коштів підприємства або суми, що виникають у пев-
ній хронологічній послідовності.

Управління грошовими потоками підприємства 
відбувається за рахунок проведення контролінгу. 
Цей метод дає змогу порівняти та в повній мірі оці-
нити обсяг вхідних та вихідних грошових потоків 
та зробити їх прогноз на майбутні періоди.

Контролінг на сільськогосподарських підприєм-
ствах, у сучасних умовах функціонування останніх, 
відіграє важливу роль. Це пов’язано з існуючими 
проблемами у даній галузі, до яких відносяться:

– нестача інформації;
– неможливість здійснення планування;
– неправильний розподіл змінних і постійних 

витрат;
– недостатній контроль, що спрямований на 

досягнення мети;
– неправильно поставлені цілі.
Грошові потоки потребують постійного управ-

ління, що є складним механізмом контролю над-
ходжень та вибуття грошових коштів у результаті 
основних видів діяльності. Даний контроль прово-
диться з метою забезпечення фінансової стійкості 
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підприємства. Наглядно рух грошових потоків пока-
заний на рис. 1.

Управління грошовими потоками має певні осо-
бливості, які полягають у забезпеченні фінансової 
рівноваги підприємства (сприяє стабільності дже-
рел фінансування), підвищенні ритмічності опера-
ційної діяльності, зменшенні необхідного обсягу 
позикового капіталу та збільшенні власного капі-
талу, забезпеченні платоспроможності та ліквід-
ності підприємства.

Зважаючи на те, що формування грошового 
потоку є важливим чинником, визначним у контек-
сті фінансової стабільності та платоспроможності, 
можна говорити, що основною метою управління 
грошовими коштами є підвищення ринкової вартості 
підприємства.

Важливим показником платоспроможності 
та фінансової стійкості сільськогосподарського під-
приємства є вартість його чистих активів Зростання 
інвестиційної привабливості підприємства є наслід-
ком збільшення величини цього параметра. Під час 
управління грошовими потоками увага приділяється 
високому ступеню залежності грошового потоку від 
формування, розподілу та використання капіталу.

Для аналізу руху грошових потоків нами було 
обрано агрохолдинг «АПК-Інвест». Дана компанія 
входить до числа найбільших агрокомпаній України. 
Агрохолдинг розташований в Донецькій області, 
що затрудняє ефективне використання всіх наявних 
ресурсів підприємства останні три роки.

Існуючі проблеми даної компанії свідчать про 
необхідність проведення аналізу руху грошових 

потоків та створення механізму вдосконалення 
останніх.

Проведемо аналіз із визначення чистого грошо-
вого потоку окремо за основними видами діяльності 
та по підприємству в цілому за 2014-2016 рр. компа-
нії «АПК-Інвест» (табл. 1).

З даних табл. 1 видно, що рух грошових потоків 
компанії «АПК-Інвест» з 2014 р. по 2016 р. постійно 
змінювався. У 2014 р. спостерігався негативний чис-
тий потік грошових коштів, у 2015-2016 рр. він був 
позитивним. У 2016 р. порівняно з 2015 р. чистий 
потік грошових коштів зменшився на 7830 тис. грн.

Для вирішення питання щодо збільшення чистого 
грошового потоку є доцільним проведення наступ-
них заходів:

– синхронізація позитивного та негативного гро-
шових потоків з метою підвищення ефективності 
грошового обігу;

– розподілення платежів підприємства за пріо-
ритетністю в залежності від їх впливу на кінцевий 
результат його діяльності;

– проведення максималізації платоспромож-
ності підприємства у поточному періоді та забезпе-
чення абсолютної ліквідності його активів на необ-
хідному рівні;

– проведення контролінгу та моніторингу фінан-
сової діяльності підприємства.

Проведення вищенаведених заходів в компанії 
«АПК-Інвест» призведе до збільшення ефективності 
діяльності підприємства. Доцільним є впровадження 
плану надходжень та витрат, що дає змогу управляти 
грошовими потоками на майбутній період.

Наслідком оптимізації 
грошових потоків підпри-
ємства є можливість оцінки 
формування та використання 
коштів у майбутньому.

Недостатня кількість зге-
нерованих підприємством 
коштів призводить до збою 
виробничого процесу, неви-
конання зобов’язань підпри-
ємства перед кредиторами, 
зменшення інвестицій та інші 
негативні наслідки.

Використання такого 
методу планування грошо-

Таблиця 1
Динаміка руху грошових коштів у 2010-2012 рр., тис. грн.

Показники
2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення

сума, тис. 
грн

сума, тис. 
грн

сума, тис. 
грн 2015/ 2014 2016/ 2015

Залишок грошових коштів на поч. року 108243 4300 19374 -103943 15074
Чистий рух коштів від операційної діяльності 421929 539590 563889 117661 24299
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -117071 14177 -111507 131248 -125684
Чистий рух коштів від фінансової діяльності -408926 -538616 -445061 -129690 93555
Чистий потік грошових коштів -104068 15151 7321 119219 -7830
Залишок грошових коштів на кінець року 4300 19374 26698 15074 7324

Джерело: розроблено автором на основі [6]
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Рис. 1. Схема руху грошових потоків



35

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

вих потоків як контролінг, дозволяє співставляти 
величину очікуваного грошового потоку з потребою 
функціонування підприємства, миттєво реагуючи на 
зміни, шляхом внесення корективів:

– своєчасне виявлення недоліків та їх подолання, 
шляхом раціонального використання трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів;

– забезпечення діяльності всіх функціональних 
підрозділів, шляхом комплексної оптимізації;

– впорядкування інформації в управлінні грошо-
вими потоками;

– досягнення фінансової стійкості в короткостро-
ковий та довгостроковий періоди.

Слід зазначити, що впровадження системи конт-
ролінгу в компанії «АПК-Інвест» напряму передба-
чає одночасне створення системи забезпечення узго-
дженої роботи всіх структурних систем.

Беручи за основу загальні характеристики грошо-
вих потоків в процесі планування та прогнозування, 
можна виявити, що вони мають взаємопов’язані цілі, 
до яких відносять наступні:

• своєчасність надання фінансової інформації 
та її повна обробка;

• розподіл фінансів у часі та просторі, з метою 
забезпечення їх ефективного використання;

• контроль рівня ліквідності в прийнятних 
межах з метою запобігання фінансової кризи;

• повне задоволення потреб підприємства 
в рамках основних видів діяльності;

• створення кореляції між резервною ліквід-
ністю та певними втраченими альтернативними 
можливостями.

Завданням проведення контролінгу є встанов-
лення співвідношення між вхідними та вихідними 
грошовими потоками, що дає змогу досягти найкра-
щих результатів діяльності.

Для впорядкування руху грошових потоків необ-
хідно здійснити ряд заходів, спрямованих на збіль-
шення чистого грошового потоку, як в коротко-, 
так і в довгостроковому періоді. Такими заходами 
є наступні:

– збільшення кількості та асортименту виробле-
ної продукції, що в свою чергу, вплине на збіль-
шення прибутку підприємства;

– зменшення собівартості виготовленої продукції;
– проведення заходів щодо пом’якшення подат-

кової системи;
– використання ефективного розрахунку аморти-

заційних відрахувань;
– використання оренди.
Розглядаючи контролінг як складову поточного 

планування, то він повинен базуватися на принципі 
прогнозування:

1) своєчасна фіксація відхилень планових показ-
ників;

2) проведення дослідження щодо факторів даних 
відхилень;

3) збір інформації та надання останньої керівни-
цтву для прийняття рішень щодо усунення проблем;

4) розробка рекомендацій щодо усунення вияв-
лених відхилень.

Висновки та напрямки подальших досліджень. 
У процесі дослідження було розглянуто контролінг 
як один з основних методів управління грошовими 
потоками сільськогосподарського підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано одну з най-
більших агрокомпаній України – «АПК-Інвест», що 
останнім часом зазнає фінансових втрат через 
зовнішні суб’єктивні причини. В роботі було прове-
дено аналіз діяльності даного підприємства, проана-
лізовано динаміку надходжень та вибуття грошових 
потоків за аналізований період.

В ході дослідження було виявлено особливості здій-
снення контролінгу, проаналізовано специфіку управ-
ління грошовими потоками на підприємстві та сфор-
мовано методи управління грошовими потоками.

Результатами проведеного аналізу є пропозиція 
впровадження системи конролінгу на сільськогос-
подарських підприємствах як запорука зменшення 
збитків та збільшення прибутку, оскільки впрова-
дження даного методу дозволяє розширити асорти-
мент продукції, зменшити собівартість останньої 
шляхом своєчасного виявлення відхилень грошових 
надходжень, порівняно з плановими.

Дане дослідження може бути застосоване або 
продовжене з метою абсолютної максимізації при-
бутку підприємства шляхом безпосереднього прове-
дення контролінгу.
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КОНТРОЛИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гайдар С.И.
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Статья посвящена разработке механизма усовершенствования управления денежными потоками сельско-
хозяйственных предприятий. Определены критерии эффективности управления денежными потоками. 
Проведено сравнение движения денежных потоков за анализируемый период. Проведено прогнозирование 
денежных потоков и основных показателей деятельности исследуемого сельскохозяйственного предпри-
ятия. Определена специфика управления денежными потоками предприятия. Проанализировано состоя-
ние предприятия на данный момент. Даны предложения по усовершенствованию контроллинга как метода 
управления денежными потоками.
Ключевые слова: эффективность, денежные потоки, контроллинг, управление, сельскохозяйственные пред-
приятия, чистый денежный поток.
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The article is devoted to developing the mechanism of improving cash flow management of agricultural enterprises. 
The criteria of efficiency of cash management. The comparison of cash flows for the period. A forecasting cash flows 
and key performance indicators investigated agricultural enterprises. The specificity of cash flows of the company. 
The current state of the company. The proposals for improving controlling as a method of cash flow management.
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УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Григоренко Д.С.
студент кредитно-економічного факультету
Одеського національного економічного університету

У статті розкривається сутність управління активами і пасивами як інструменту забезпечення фінан-
сової стійкості та ефективності комерційного банку. Надається зміст категорії «управління активами 
і пасивами банку» з використанням підходів фахівців у галузі економіки та банківського бізнесу. Визна-
чено ключовий об’єкт аналізу управління активами і пасивами кредитної установи, який представляє 
собою ризики різного характеру. Зазначено важливість використання планування, аналізу та контролю 
вихідних даних у процесі розробки політики управління активами і пасивами банку. Сформовано думку 
про необхідність обґрунтованого вибору методів здійснення управління активами і пасивами банку 
у розрізі стратегічних цілей кредитної організації та обраного інструментарію для аналізу.
Ключові слова: активи, пасиви, ризики, управління, баланс, ліквідність, прибутковість.

Постановка проблеми. Аналізуючи останні роки 
діяльності банківської системи, фінансова стійкість 
кредитних організацій залежить не тільки від рівня 
отриманого прибутку, але й від якості управління 
власними активами та пасивами. Банки у процесі 
своєї діяльності повинні завжди працювати такими 
чином з наявними ресурсами, щоб досягти опти-
мального співвідношення прибутковості при існу-
ючих рівнях ризику у ході управління активними 
та пасивними операціями. Тому принципово важливо 
обрати необхідний набір методів та інструментів, за 
допомогою яких банк зможе досягнути поставле-
них стратегічних цілей та продовжити покращувати 
свої показники ефективності та фінансової стій-
кості. Спираючись на цю тезу, можна зазначити, 
що в умовах значної нестабільності, якість процесу 
управління активами та пасивами стає прерогативою 
банку у контексті розвитку всієї банківської системи 
загалом, що в кінцевому сприятиме розвитку всієї 
економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання раціонального управління активами і паси-
вами банками було актуальне досить довго і залиша-
ється досить актуальним, тим самим привертаючи 
постійну увагу серед фахівців у галузі економіки. 
Серед теоретиків-практиків, що займались цією 
проблемою слід віднести таких, як Л.О. Примостка, 
М.М. Бобрик, А.М. Герасимович, Н.Ю. Фітас, 
О.О. Вербецька, Г.Г. Фетісов, І.В. Ларіонова, 
О.М. Шинкаренко, О.М. Колодізєв, І.М. Чмутова, 
І.О. Губарева, П. Роуз, Дж. Сінкі та інші.

Розуміння сутності та підходів до визначення 
управління активами і пасивами банку є досить 
актуальним в умовах нестабільної ситуації в еконо-
міці. Пошук методів аналізу і контролю за виконан-
ням показників економічної діяльності кредитної 
установи та винахід нових рішень дає змогу банкам 
якісно по-новому підійти до оцінки своїх можливос-
тей у процесі організації роботи. Тому дуже важливо 
використовувати теоретичні знання, які мають суттє-

вий практичний вплив, особливо коли це пов’язано 
з питаннями фінансової стійкості та ефективності 
банківської установи.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
сутності категорії управління активами і паси-
вами банку, з’ясування основних складових цього 
поняття, зокрема виявлення об’єкту, вплив якого на 
діяльність банку оцінюється за допомогою пошире-
них методів.

Виклад основного матеріалу. фінансовий сек-
тор не тільки в Україні, але й за її межами постійно 
перебуває в умовах впливу екзогенних та ендоген-
них факторів, які породжують кризові явища, що 
негативно впливають на діяльність різних фінансо-
вих установ, насамперед банківських [1, с. 24]. Тому 
поняттю фінансової стійкості приділяється зна-
чна увага, ключовим питанням при розгляді якого 
надається якості управління активами та пасивами 
банку. Адже залежність між фінансовою стійкістю 
та ефективністю діяльності банку прямо пропо-
рційно буде залежить від якості організації управ-
ління активами та пасивами [2, с. 15]. Питання щодо 
трактування поняття «управління активами і паси-
вами банку» було поставлено багатьма фахівцями 
у сфері економічної діяльності та банківництва, але 
до цього часу не було знайдено спільної точки зору 
щодо визначення. Л. Примостка вважає, що це ско-
ординоване управління фінансами банку, яке про-
являється у забезпеченні оптимальних пропорцій 
між активними і пасивними операціями [3, с. 159]. 
Як результат такого управління досягається біль-
ший рівень прибутку, виконуються нормативи 
ліквідності,змінюється вірогідність настання типо-
вих для банку ризиків.

Дж. Сінкі у ході свого дослідження дійшов до 
висновку, що управління активами і пасивами банку 
полягає у приведенні структури балансу згідно до 
встановленої стратегії фірми. Таким чином, якщо 
банк має на меті агресивної політики кредитування, 
то структура його активів буде складатися з великого 



38

# 2 (20) 2018

обсягу короткострокових кредитів, що видаються 
до залучення більшого числа клієнтів. В іншому 
випадку, кредитна установа має право керуватися 
стратегією отримання невеликого, але стабільного 
прибутку, тим самим вкладаючи ресурси в довго-
строкові позики та залучаючи більше довгостроко-
вих коштів шляхом надання більш кращих відсотко-
вих ставок серед банків-конкурентів [4, с. 341].

Аналізуючи дослідження О. М. Колодізєва 
та його працю «Фінансовий менеджмент у банках: 
концептуальні засади, методологія прийняття рішень 
у банківській сфері» можна зробити висновок, що 
управління активами і пасивами банку – це не тільки 
балансування між статтями балансу, але й знахо-
дження оптимального рівня прибутковості, ліквід-
ності та ризикованості. При чому ризикованість віді-
грає ключову роль, адже недотримання встановлених 
нормативів ведення фінансової діяльності тягне за 
собою вірогідність понести значні збитки та своє-
часно не відповісти за своїми зобов’язанням перед 
клієнтами, у випадку коли це стосується вкладників. 
Тобто контроль за ризиком ліквідності у розумінні 
автора є першочерговим завданням менеджменту 
кредитної установи [5, с. 204].

У свою чергу Національний банк України визна-
чає це поняття як «діяльність банку, яка передбачає 
собою виконання фінансових операцій, при якому 
вона має за мету досягати виконання нормативів 
ліквідності, забезпечити оптимальний розмір ризи-
ків по операціям, хеджувати ризики, які з’являються 
у процесі функціонування банку, а також коригу-
вання операцій з валютними позиціями банку та опе-
раціями, які мають інвестиційний та фінансовий 
характер» [6].

Окрім вище згаданих тверджень, існує безліч 
інших, які мають спільні риси. Одна з таких поля-
гає у тому, що усі процеси діяльності банку повинні 
розглядатися комплексно та нерозривно. Мається 
на увазі єдність понять таких, як активи та пасиви, 
доходи та витрати. У такому випадку досягається 
об’єктивність та повнота аналізу інформації, за допо-
могою якої кредитна організація може координувати 
свої дії у процесі здійснення її ключових функцій. 
Тому це питання є досить проблемним, адже зале-
жить від мети, яку ставить перед собою дослідник 
у процесі вивчення особливостей управління банків-
ської установою.

Сучасна практика ведення банківського біз-
несу орієнтується на розгляд діяльності банку як 
єдине явище, розглядаючи його системно. Але для 
такого підходу важливо мати необхідне методичне 
та інструментальне підґрунтя, щоб досягти кращих 
результатів у процесі аналізу та прийняти опти-
мальні рішення, які дадуть змогу скоординувати 
подальшу діяльність кредитної установи.

При дослідженні банку з позиції його контролю 
за активами і пасивами, доречно зосередити увагу 
на такому об’єкті управління – тобто фінансових 
потоках, які є досить динамічними та нестабільними 
в міру неспівпадіння виконанням термінів вимог 
та зобов’язань. Тому доречно розглядати у якості 

об’єкту аналізу ризики, які виникають в контексті 
незбалансованості грошових потоків:

– процентний ризик, який впливає на фінансові 
результати, у наслідок зміни процентних на ринку 
банківських послуг, тому досить важливо менедж-
менту фірми аналізувати ситуацію щодо зміни від-
соткових ставок;

– валютний ризик полягає у тому, що банк дес-
табілізується унаслідок зміни валютних курсів, тому 
тут основна задача керівництва полягає у прогнозу-
ванні валютного курсу;

– ризик ліквідності являє собою ситуацію, коли 
через ряд факторів депозитарна організація не може 
виконати свої зобов’язання перед контрагентами-
кредиторами, тому ключова мета у цьому сенсі 
дотримуватися нормативних значень показників 
ліквідності та кожного дня займатися моніторингом 
руху грошових потоків [7, с. 23].

Головне завдання в управлінні активами та паси-
вами банку – забезпечення належного рівня прибутку 
і нормального рівня ліквідності, тобто балансувати ці 
показники таким чином, щоб банк працював, отри-
муючи доходи, але при цьому враховував ризики, які 
можуть посприяти деструктивним наслідкам. Цієї 
думки придержується Л.О. Примостка. Вона фоку-
сує увагу на тому, що управління активами і паси-
вами повинно сприяти отриманню максимально 
можливих доходів по банківським операціям, при 
цьому банк повинен забезпечувати виконання нор-
мативів ліквідності банку, зменшувати вірогідність 
впливу ризику неспівпадіння виконання строків 
між залученням та розміщенням коштів, постійно 
шукати шляхи покращення рівня прибутковості 
одночасно зменшуючи вплив негативних факторів 
у вигляді ризиків, про які вже йшла мова. Таким 
чином банк забезпечить для себе максимально ефек-
тивне та фінансово стійке становище.

У цьому контексті розгляд управління активами 
і пасивами повинен здійснюватися комплексно. При-
чому управління відбувається за загально прийнятою 
схемою, коли складне явище розглядається за допо-
могою суб’єкту, об’єкту, методів та інструментів, які 
поєднуються з функціями управління, тобто плану-
ванням, обліком, контролем, аналізом та регулюван-
ням. Важливо розуміти, що ефективність та стабіль-
ність забезпечуються саме рішеннями менеджменту 
банку, правильність яких буде сприяти результатам 
подальшої діяльності.

При аналізі кращих способів ведення менедж-
менту активів і пасивів банку, керівництво фірми 
при формуванні та виборі стратегії управління 
фінансовою діяльністю традиційно використовує 
систему моделей та показників. Перший базуються 
на виділені структурних елементів системи, коли 
кожен вид активів і пасивів розглядається відокрем-
ленню та у відповідності до їхнім доходам і витра-
там. Такий підхід дає змогу оцінити вплив екзоген-
них чинників середовища на діяльність кредитної 
організації або проаналізувати операцій, що виконує 
банк повсякденно і надати оцінку ступеню їх ризико-
ваності. Цей метод базується на використанні таких 
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інструментів, як ГЕП-аналіз, портфельна імунізація, 
стрес-тестування, хеджування, валютний метчінг 
та подібні (рис. 1) [8, с. 164].

Як видно на рисунку 1, банк має дві основні 
моделі управління: перша передбачає збільшення 
максимально можливого прибутку (P) при умові 
обмеження ризику (R) через встановлення мак-
симального можливого його значення (R’). Друга 
модель передбачає мінімізацію ризику при умові, 
що показники прибутковості будуть залишатися на 
фіксованому рівні (P’).

За допомогою такого інструментарію банк може 
прийняти вчасно рішення щодо подальшої діяль-
ності, так як з’являється можливість більш точно 
спрогнозувати зміну величини та швидкості дина-
міки ціні на багатьох ринках, передбачити зміни 
у валютних курсах, оцінити ступінь збільшення 
або зменшення товарних цін. На жаль у країнах, що 
мають високий рівень інфляції, нестабільну полі-
тичну та економічну ситуацію прогнозування згада-
них показників стає проблематичним, тому викорис-
тання вище згаданих моделей аналізу унеможливлює 
отримання більш-менш адекватної оцінки якості 
управління активами і пасивами банку. Другий 
метод – коефіцієнтний аналіз – це найбільш поши-
рений метод, який включає до себе аналіз найбільш 
актуальних показників: рівня рентабельності акти-
вів та капіталу, чистий процентний або комісійний 
дохід, чиста процента маржа, чистий спред та інші. 
За допомогою цього підходу можна проаналізувати 
положення банка у розрізі банків, що конкурують 
з ним або усієї банківської системи загалом [9, с. 28].

Також існує інший підхід в управлінні активами 
і пасивами банку. Його основна ідея полягає на поділі 
джерел, з яких отримуються ресурси для проведення 
головної діяльності – кредитування суб’єктів госпо-
дарювання. Зміст методу визначається встановлен-
ням відповідностей між певними видами 
джерел і напрямками, в які вкладаються 
отримані кошти. Наприклад, коли банк 
має істотну базу коштів у вигляді вкла-
дів до запитання або має значні залишки 
на розрахункових рахунках клієнту, йому 
доречно буде розмістити їх у короткостро-
кові позики або цінні папери. Якщо банк 
залучає ресурси на більш тривалий термін 
у вигляді строкових депозитів, то доречно 
буде їх розмістити у вигляді довгостроко-
вих кредитів, або придбати цінні папери, 
наприклад облігації.

Цей метод ефективний для банку тільки 
у випадку, якщо він має намір стежити за 
структурою свого портфелю зобов’язань, 
і на його основі будувати портфель актив-
них операцій, який формуються відпо-
відно термінів різних джерел залучених 
коштів. В умовах нестабільності та неви-
значеності, досить важко сформувати 
оптимальний баланс між активами і паси-
вами банку, тому використання цього 
методу особливо на теренах української 

банківської системи досить важко. Також доречно 
добавити, що цей підхід нівелює можливість вкла-
дання у прибуткові види операцій, якщо не існує 
джерела поповнення коштів з таким самим термі-
ном. З позитивних сторін можна виділити те, що 
у наслідок використання постійного балансування 
між строками залучення та розміщення коштів, банк 
має можливість спрогнозувати обсяги потрібних 
коштів для повернення своїм контрагентам, тобто 
унеможливлюється поява ризику ліквідності.

Планування та контроль являють собою важливі 
елементи системи оцінки якості управління акти-
вами та пасивами банку, так як менеджмент будь-якої 
кредитної організації зацікавлений у встановленні 
обґрунтованих тактичних та стратегічних цілей, які 
потрібно виповнити, аби забезпечити максимально 
ефективність та результативність з умовою постій-
ної мінімізації ризиків. Керівництво банку пови-
нно адекватно розраховувати свої можливості щодо 
подальшої діяльності своєї фірми, особливо в умо-
вах постійної нестабільності економічної ситуації.

Таким чином депозитарна організація зможе 
досягти позитивних показників, які повинні відо-
бразити результати роботи за певний період. У свою 
чергу контрольна функція виконує спостережну 
роль, тобто не дає змоги понести потенційні збитки 
через недотримання певних вимог. Зниження ризи-
ків – це те, на що спрямована діяльність функції 
контролю, причому він може проявлятися у формі 
бухгалтерського, адміністративного та фінансового 
нагляду в залежності від сфер спрямованості.

Висновки. Резюмуючи інформацію щодо управ-
ління активами і пасивами банку, можна сказати, 
що цей напрям наукової діяльності остається акту-
альним, адже залишається багато питань, які потре-
бують роз’яснень стосовно методів та способів 
організації системи управління активами і паси-

 
Рис. 1. Стратегії та моделі управління активами  
і пасивами банку
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вами банку, за допомогою яких можна досягнути 
максимальної ефективності та фінансової стійкості 
при наявних ризиках, таких як валютний, процент-
ний, ризик ліквідності тощо. Це є обов’язковою 
вимогою, після виконання якої можна буде більш 
точно підібрати шляхи пріоритетного розвитку 
банк та банківської системи.

З’ясовано також необхідність розглядати управ-
ліннями активами і пасивами у комплексі пов’язаних 
мір, поєднуючи суб’єкти, об’єкти, методи та інстру-

менти з функціями планування, обліку, контролю, 
аналізу та регулюванню. Важливим перед фахів-
цями також залишається завдання вдосконалення 
існуючих систем підходу щодо оцінки якості управ-
ління активами та пасивами банку, а також роз-
робки нового інструментарію у вигляді коефіцієнтів 
та показників, їх нормативних значень та алгоритмів 
розрахунку, які у майбутньому зможуть надати бан-
кам більший спектр можливостей для планування 
та аналізу власної діяльності.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА

Григоренко Д.С.
студент кредитно-экономического факультета
Одесского национального экономического университета

В статье раскрывается сущность управления активами и пассивами в качестве инструмента обеспечения финан-
совой устойчивости и эффективности коммерческого банка. Предоставляется содержание категории «управле-
ние активами и пассивами банка» с использованием подходов специалистов в области экономики и банковского 
бизнеса. Определены ключевой объект анализа управления активами и пассивами кредитной организации, пред-
ставляющий собой риски различного характера. Указано важность использования планирования, анализа и кон-
троля исходных данных в процессе разработки политики управления активами и пассивами банка. Сформиро-
вано мнение о необходимости обоснованного выбора методов осуществления управления активами и пассивами 
банка в разрезе стратегических целей кредитной организации и выбранного инструментария для анализа.
Ключевые слова: активы, пассивы, риски, управление, баланс, ликвидность, прибыльность.

ASSET AND LIABILITY MANAGAMENT –  
INSTRUMENT OF BANK’S FINANCIAL STABILITY

Hryhorenko D.S.
Student of Credit Economic Department
Odessa National Economic University

The article reveals concept of asset and liability management. Mentioned main definitions of «asset and liability 
management» provided by a different economists and bank’s managers. In terms of analysis the main object in 
managing of assets and liability was described as specified risks, appearing in bank routine activity. Value of planning, 
analysis and monitoring incoming data as a key factors of optimal assets and liability management of bank was 
proved. To provide better results of efficiency and financial stability banks are interested in using correct methods 
of managing assets and liabilities in terms of strategical goals of bank, using suitable instruments for analysis.
Keywords: assets, liabilities, risks, management, balance, liquidity, profitability.
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Стаття присвячена проблемам і перспективам розвитку власного капіталу банків в Україні. У роботі 
описується сутність та функції власного капіталу банків, проблеми та перспективи його розвитку. 
Оцінюється світовий досвід розвитку власного капіталу. Визначені основні стратегії нарощування 
власного капіталу українськими банками. Також у статті досліджено напрямки розвитку банківської 
політики в галузі управління власним капіталом. Проаналізовані чинники, які гальмують розвиток 
банківської системи України.
Ключові слова: власний капітал банку, статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений при-
буток, субординований борг, капіталізація, акція, інвестиції, злиття, поглинання.

Постановка проблеми. В сучасних умовах банки 
забезпечують важливу роль в розвитку економіки, тому 
забезпечення достатності власного капіталу банків-
ських установ на рівні, який відповідає потребам роз-
витку економіки, є головним завданням на найближчі 
роки, що зумовлює актуальність цього питання і потре-
бує проведення наукових досліджень, спрямованих на 
розроблення практичних рекомендацій щодо вдоскона-
лення методів управління капіталізацією вітчизняних 
банків з метою підвищення її рівня, а також посилення 
ролі держави в цих процесах.

Роль банків в розвитку економіки України зна-
чною мірою залежить від рівня їх фінансової стій-
кості. Найбільш важливим показником, який харак-
теризує рівень фінансової стійкості, як кожного 
окремого банку, так і банківської системи загалом 
є власний капітал. Тому важливим показником 
є забезпечення надійного способу формування, 
управління, використання капіталу банку та дотри-
мання необхідного його розміру для забезпечення 
розвитку банківської системи України загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних науковців, які займаються досліджен-
ням проблем, пов’язаних із формуванням власного 
капіталу банків і підвищенням рівня капіталізації 
банківської системи, на особливу увагу заслуговують 
праці М. Алексеєнка, З. Васильченко, О. Васюренка, 
А. Вожжова, В. Гейця, А. Герасимовича, М. Козоріз, 
А. Мороза, В. Міщенка, Л. Примостки, М. Савлука, 
Р. Слав’юка, Н. Слав’янської, Т. Смовженко та ін.

Хоча наукові напрацювання є доволі значними, 
зміни в законодавстві, рекомендації Базельського 
комітету породжують ряд проблем рівня достатності 
власного капіталу банків України. З огляду на комп-
лексне дослідження питань, пов’язаних с пробле-
мами і перспективами розвитку власного капіталу 
банку, набуває особливої актуальності, що і зумо-
вило вибір даної теми.

Мета дослідження. Головною метою цієї роботи 
є дослідити проблеми та перспективи розвитку влас-
ного капіталу банків в Україні, дослідити структуру 
та функції власного капіталу. Проаналізувати страте-
гії нарощування власного капіталу банків в Україні.

Виклад основного матеріалу. Важливим показ-
ником фінансового стану комерційного банку є розмір 
його власного капіталу, який забезпечує його еконо-
мічну самостійність і фінансову стабільність, а також 
використовується для здійснення банківських опера-
цій та надання послуг з метою отримання прибутку.

Власний капітал банку – це грошові кошти, вне-
сені власниками або акціонерами банку, які в про-
цесі організації банківської діяльності виконують 
декілька функцій зокрема: захисної – капітал підтри-
мує довіру клієнтів до банку і переконує наглядові 
органи у його платоспроможності; оперативної – за 
рахунок власних коштів фінансується придбання 
основних засобів, впровадження систем охорони, 
сучасних технологій та систем зв’язку; регулююча – 
через фіксацію величини розміру власного капіталу 
регулюючі органи впливають на діяльність банку; ці 
функції підвищують ефективність банківської уста-
нови та можуть бути чинником для збільшення при-
бутку [1].

До власного капіталу банку належать статутний 
капітал, резервний капітал, резерви на покриття різ-
номанітних ризиків і нерозподілений прибуток.

Також до структури власного капіталу банку 
можна віднести і субординований борг, оскільки він 
прямо впливає на збільшення величини власного 
капіталу банку.

Законодавство України визначає субординова-
ний борг як звичайні незабезпечені банком боргові 
капітальні інструменти, які за умовою договору 
не можуть бути забрані з банку раніше, ніж через 
5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повер-
таються інвестору після погашення претензій всіх 
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інших кредиторів. При цьому сума субординованого 
боргу, включеного у капітал, щорічно зменшується 
на 20 відсотків її первинної суми протягом п’яти 
останніх років дії договору. У разі якщо суборди-
нований борг наданий в іноземній валюті першої 
групи Класифікатора іноземних валют Національ-
ного банку України, він враховується при розра-
хунку капіталу за офіційним валютним (обмінним) 
курсом Національного банку України, встановленим 
на звітну дату.

Останнім часом рівень капіталізації вітчизняних 
банків зростає, що є позитивним фактом, але зрос-
тання статутних фондів комерційних банків пере-
вищують зростання інших складових банківського 
нормативного капіталу. Банкам України і надалі слід 
впроваджувати процес накопичення власного капі-
талу та раціональне управління ним, оскільки зрос-
тання капіталу має супроводжуватись підвищенням 
рівня його ефективного використання.

Успішність банківської системи нашої країни 
багато в чому залежить від обраних самими банками 
методів і способів управління капіталом. Політика 
держави щодо розвитку банків має не лише стиму-
люватиме довгострокові проекти, а й сприяти досяг-
ненню стратегічної цілі розвитку банківської сис-
теми – збільшенню її капіталізації, без вирішення 
якої неможливо підвищити конкурентоспромож-
ність вітчизняних банків. Банківська система країни 
досі не акумулювала капіталу, обсяг та якість якого 
давали б змогу банкам ефективно виконувати їх 
функції. Поглиблення процесу капіталізації та вико-
нання трансформаційної функції посередника вима-
гає від банків загострення конкуренції в банківській 
системі. Подальше нарощування обсягів власного 
капіталу як необхідної передумови розвитку банків-
ського сектору України, відповідає сучасним потре-
бам економіки, та, по суті, не має альтернативи [2].

Жорсткі вимоги до якості, достатності та про-
зорості капіталу банків ставлять очевидну потребу 
переосмислення усієї довгострокової стратегії роз-
витку вітчизняної банківської системи, а також 
направлення зусиль на створення в нашій країні 
насправді великих стійких фінансових інституцій із 
капіталом, величина якого відповідатиме завданням 
щодо успішного протистояння негативним внутріш-
нім і зовнішнім факторам впливу на розвиток укра-
їнського банківського сектору та врахування усіх 
можливих ризиків. Через це постає необхідність 
пошуку нових надійних джерел, які збільшать бан-
ківський капітал. Такими джерелами можуть бути 
прибуток від банківської діяльності, кошти акціоне-
рів та субординований борг [3].

Проте є певні проблеми, що не дозволяють залу-
чити кошти з перерахованих джерел. Насамперед це 
пов’язано з збитковою діяльністю банків протягом 
останніх років, труднощами загальноекономічного 
характеру, зумовленими дефіцитом грошових ресурсів 
на фінансовому ринку, бізнесі та збідніння населення 
в період кризи. На сьогодні найбільшої популярності 
дістали методи забезпечення зростання власного капі-
талу як за рахунок зовнішнього залучення, так і мож-

ливостей оптимальної капіталізації прибутку, злиття 
банків, а також застосування прогнозних експертних 
систем щодо моніторингу власного капіталу та орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення управління 
формуванням власного капіталу.

Найбільш поширеними є дві стратегії нарощу-
вання власного капіталу банку за рахунок прибутку: 
по-перше, збільшення прибутковості активних опе-
рацій, по-друге, оптимальна дивідендна політика. 
Аналіз сучасних тенденцій у банківському секторі 
показує, що раціональною і стабільною дивідендною 
політикою є та, котра максимізує ринкову вартість 
через направлення до 80% прибутку банку на виплату 
дивідендів. У цих умовах банк має реальну можли-
вість зберегти діючих акціонерів і залучити нових.

Нажаль українські банки обмежені у плані наро-
щування власного капіталу за рахунок збільшення 
прибутку через недостатню ефективність викорис-
тання активів. Через це одним із найперспективні-
ших напрямків збільшення власного капіталу банку 
в українських умовах є концентрація банківського 
капіталу на основі банківських злиттів і поглинань, 
створення банківських холдингів і альянсів, що 
досить характерно для закордонної практики і дає 
низку додаткових конкурентних переваг [4].

Вибір того чи іншого джерела збільшення влас-
ного капіталу і їх структура визначаються сукупністю 
факторів, найважливішими із яких є оптимальне спів-
відношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. 
Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на 
рівень ліквідності. В умовах невизначеності, вико-
ристання економіко-математичних методів нечіт-
кої логіки та комп’ютерної техніки дає можливість 
з достатньо високою мірою вірогідності здійснювати 
постійну експертну оцінку власного капіталу банку 
(в межах інтервалу можливих його значень) і впливу 
факторів на фінансовий його стан для прийняття опе-
ративних рішень. При цьому визначаються варіанти 
приведення у відповідність співвідношень між при-
бутком, ризиком і ліквідністю.

Незважаючи на динамічний розвиток банківської 
системи, рівень її інвестиційної активності, рента-
бельності та капіталізації залишається низьким. До 
того ж недостатній рівень капіталізації загрожує ста-
більності банківської системи і не відповідає потре-
бам економічного зростання. У цих умовах важливим 
завданням державного регулювання та управління 
банківською діяльністю є підвищення стійкості 
та надійності функціонування банківської системи 
шляхом забезпечення достатньої капіталізації.

Вирішення проблеми адекватності та достат-
ності власного капіталу банків може бути досягнуто 
за рахунок наступних кардинальних змін загаль-
ноекономічних факторів: прозорість надходження 
капіталу; суттєвої зміни рівня корпоративного 
управління; створення привабливих податкових 
та фінансових умов для інвестицій у банківський 
сектор економіки; зниження рівня діючих в Україні 
ризиків; підвищення загального рейтингу України.

Вважаємо, що для цього необхідно на норматив-
ному та законодавчому рівні врегулювати вимоги до 



43

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

капіталізації банківських установ; внутрішніх резер-
вів банківської системи (створення банківських 
об’єднань, груп, консорціумного кредитування); 
нарощування прибутку банків; зменшення витрат 
вітчизняних комерційних банків; випуску фінансо-
вих інструментів капіталізації банків (депозитних 
сертифікатів, облігацій, єврооблігацій, привілейова-
них акцій); збільшення капіталу державних банків 
або їх корпоратизації; створення ресурсної бази для 
нарощування інвестицій у фінансові інструменти 
банківської системи; збалансованості та стабіль-
ності дивідендної політики; злиття та поглинання 
(проте цей напрям потрібно застосовувати обережно 
та зважено, не допускаючи процесів монополізації 
у банківському секторі).

Зарубіжний досвід свідчить про взаємозв’язок 
між рівнем капіталізації банківської системи та рів-
нем економічного розвитку. На початок 2017 р. капі-
талізація банків США склала 596 млрд. євро, у Фран-
ції – 390 млрд. євро, в Німеччині – 354 млрд. євро, 
у Великобританії – 350 млрд. євро, в Іспа-
нії – 210 млрд. євро, у Нідерландах – 112 млрд. євро, 
у Швейцарії – 100 млрд. євро [5, с. 39]. В Україні 
сукупний обсяг власного капіталу дорівнює обсягу 
власного капіталу європейського банку середнього 
рівня і набагато нижче обсягу власного капіталу най-
більших банків розвинених країн світу.

Порівняно низька величина обсягу власного 
капіталу комерційних банків України на сьогодні 
залишається однією з основних проблем ефектив-
ності банківської системи України. Низький рівень 
капіталізації банків означає надмірну концентрацію 
ризиків у банківській діяльності, обмеження асорти-
менту фінансових послуг та збільшення затрат на їх 
надання. Втрата капіталу робить неможливим функ-
ціонування банку і може призвести до його банкрут-
ства. Важливість проблеми збільшення капіталізації 
банківської системи визначається дією наступних 
факторів [6, с. 255]:

– по-перше, достатній обсяг власного капіталу 
є необхідною умовою успішного виконання банками 
своєї посередницької функції у перерозподілі грошо-
вих ресурсів, ефективного кредитування виробничого 
процесу та просування товарів і послуг на ринок;

– по-друге, рівень капіталізації визначає довіру 
до банківської системи з боку клієнтів, а відтак 
є однією із головних умов підтримання її фінансової 
стабільності;

– по-третє, достатня капіталізація банку є необ-
хідним елементом у системі заходів щодо забезпе-
чення його конкурентоспроможності на ринку.

На наш погляд, розробка заходів щодо наро-
щення капіталу банків є необхідною як на макро-, 
так і на мікрорівні. На макрорівні слід підвищити 
регуляторні функції Національного банку України 
в зазначеному процесі, вдосконалити відповідну 
законодавчо-нормативну базу, сприяти концентрації 
капіталу у банківській сфері шляхом злиття та погли-
нання банківських установ. На мікрорівні заходи 
щодо збільшення власного капіталу мають розро-
блятися кожним банком стосовно загальної стратегії 

розвитку банку, його управління активами і паси-
вами, допустимого рівня ризику, а також очікуваного 
рівня доходності. Головними джерелами збільшення 
власного капіталу комерційного банку є проведення 
додаткових емісій акцій, реінвестування прибутку, 
капіталізація дивідендів, залучення коштів на умо-
вах субординованого боргу [7, c 154].

Вдосконалення банківської політики в галузі роз-
витку власного капіталу набувають принципи управ-
ління. До основних принципів управління відносять:

– комплексність – управління власним капіталом 
банку має здійснюватися в тісному взаємозв’язку 
таких підсистем, як нормативно-планова, інформа-
ційно-аналітична і контрольна;

– обмеженість – збільшення обсягів банківських 
операцій, за рахунок залучення депозитних ресурсів, 
їх подальше розміщення в активні операції є гранич-
ним і обумовлено розміром власного капіталу;

– динамічність – збільшення обсягу та оптимізація 
структури власного капіталу банку, вибір форм його 
залучення обумовлені постійною зміною факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, в першу 
чергу зміною кон’юнктури ринку капіталу, що при-
зводить до необхідності розробки ефективних управ-
лінських рішень у кожному конкретному випадку.

Слідування переліченим принципам управління 
власним капіталом банку сприяє вибору раціональ-
ної організації процесу та реалізації ефективної бан-
ківської політики.

Таким чином, ефективна банківська політика 
в галузі управління власним капіталом можлива 
тільки за умови збалансованості темпів зростання 
ризикових активів, зобов’язань і власного капіталу 
банку. Необхідність взаємозв’язку різних аспектів 
управління власним капіталом комерційного банку 
обґрунтована не тільки високим ризиком втрат при 
здійсненні банківської діяльності, а й тим, що окремі 
банки проводять агресивну кредитну політику без 
жорсткої ув’язки з процесом капіталізації.

Фінансова стійкість банків підвищується завдяки 
капіталізації, а саме коли прибуток спрямовується 
на збільшення капіталу банку, що знаходить відо-
браження в дивідендній політиці банків. Особли-
вістю капіталізації банків України є те, що вона від-
бувається в основному шляхом емісії та розміщення 
додаткових акцій, за рахунок чого формується ста-
тутний (акціонерний) капітал.

Основні напрямки розвитку банківської політики 
в галузі управління власним капіталом, виділяють 
наступне:

1) З метою підвищення фінансової безпеки 
банку необхідне нормативне нарощування капіталів 
українських банків.

2) З метою підвищення фінансової стійкості 
банку:

Заборонити нарощування кредитного портфеля 
банку без відповідного зростання власного капіталу 
та збільшення ліквідних активів, що призведе до 
наступного:

– в банку з’явиться стимул пропорційного збіль-
шення ліквідних активів, що зменшить рівень ризику 
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активних операцій, у тому числі через оптимізацію 
структури активів з точки зору їх прибутковості;

– завчасно спрацює «сигнал тривоги» для ран-
нього виявлення проблем у діяльності банку, коли 
ще його офіційні нормативи знаходяться в межах 
допустимого значення;

– комплексне управління власним капіталом, вза-
ємозалежне з керуванням кредитним портфелем, 
посилить захисну функцію капіталу.

3) Виключити при підрахунку величини влас-
ного капіталу будь-які вкладення банку, незалежно 
від суми або відсотка частки, бо при вкладенні будь 
якої суми коштів в іншу організацію завжди існує

реальна небезпека їх втрати, що загрожує банку 
зменшенням реального власного капіталу;

4) Впровадити систему моніторингу темпів 
росту і структури ризикових активів, зобов’язань, 
величини власного капіталу, а також якості кредит-
ного портфеля, спрямовану на раннє виявлення про-
блем, що виникають у процесі управління власним 
капіталом, і що дозволить підвищити ефективність 
реалізації обраної банком стратегії розвитку.

Висновки. Власний капітал банку в певному 
розумінні для вкладників є показником надійності 
розміщення капіталовкладень, бо в разі банкрутства 
власний капітал банку іде на відшкодування збитків 
власникам. У цьому зв’язку розмір власного капіталу 
є важливим фактором стабільності функціонування 
банку. Для досягнення цієї стабільності банки пови-
нні намагатися збільшувати власний капітал.

Отже, вимоги до капіталу банків України дина-
мічно змінюються, ураховуючи вимоги Базельського 
комітету і реалії економічного середовища України. 
Вважаємо, що здебільшого банківські установи наро-
щували статутний, регулятивний капітал відповідно 
до законодавчих вимог і дотримувались нормативів 
капіталу. Проте за останні два роки в умовах еконо-
мічної і політичної нестабільності, різких коливань 
валютних курсів, банкрутства значної кількості бан-
ківських установ ситуація щодо дотримання вищев-
казаних показників суттєво погіршилась.

Для підвищення капіталізації банківської сис-
теми України Національному банку України треба 
підвищити рівень звітності банків, що дозволить 
посилити контроль та нагляд за банками у сфері 
управління капіталом банків та дозволить налаго-
дити діалог із громадськістю, підвищити довіру 
населення до банків. Підвищення капіталізації 
банківської системи також сприятиме зростанню 
її конкурентоспроможності та опосередковано 
удосконалить організаційну структуру банків-
ської системи шляхом консолідації банківського 
капіталу. Достатність капіталу – це здатність 
банку перекривати усі свої витрати та компенсу-
вати збитки від можливих ризикованих операцій, 
які виникають під час діяльності лише за рахунок 
власного капіталу.

Також запровадження механізму докапіталізації 
найбільших банків; розроблення стратегії виходу 
з ринку неплатоспроможних і нежиттєздатних бан-
ків шляхом їх реорганізації чи ліквідації, допоможе 
підвищити капіталізацію українських банків.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висно-
вок, що, незважаючи на динамічний розвиток бан-
ківської системи, рівень її інвестиційної активності, 
рентабельності та капіталізації залишається низь-
ким. До того ж недостатній рівень капіталізації 
загрожує стабільності банківської системи і не відпо-
відає потребам економічного зростання. У цих умо-
вах важливим завданням державного регулювання 
та управління банківською діяльністю є підвищення 
стійкості та надійності функціонування банківської 
системи шляхом забезпечення достатньої капіталі-
зації. Вирішення проблеми адекватності та достат-
ності власного капіталу банків може бути досягнуто 
за рахунок наступних кардинальних змін загально-
економічних факторів: легалізації капіталу; суттєвої 
зміни рівня корпоративного управління; створення 
привабливих податкових та фінансових умов для 
інвестицій у банківський сектор економіки; зни-
ження рівня діючих в Україні ризиків; підвищення 
загального рейтингу України.
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У статті розглянуто сучасний стан страхового ринку в Україні та описані перспективи його функці-
онування. За результатами проведеного дослідження встановлено, що кількість страхових компаній 
в 2017 році значно зменшилася, але збільшився обсяг страхових премій та виплат.
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страхове законодавство.

Постановка проблеми. Розвиток і зміцнення 
страхового ринку України є неможливими без глибо-
кого аналізу його сучасного стану, виявлення неви-
рішених питань функціонування. Ринкові перетво-
рення в економіці України докорінно змінили роль 
і місце страхування в системі сучасних фінансових 
відносин. Разом з тим рівень розвитку страхування 
в країні є недостатнім і не відповідає зміні економіч-
них умов господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Великий внесок у дослідження теоретичних основ 
і особливостей функціонування страхового ринку 
України зробили такі вчені, як В.П. Бечко, Н.М. Вну-
кова, В.І. Грушко, О.А. Гаманкова і В.К. Хлевной, 
В.П. Левченко, І.Г. Лук’яненко та В.В. Синельник.

Мета дослідження. Детальний аналіз і оцінка 
стану страхового ринку України, виявлення сукуп-
ності причин, що стримують його розвиток, а також 
визначення напрямків подальшого розвитку ринку 
страхових послуг України.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід 
показує, що повноцінний розвиток страхового ринку 
дає помітний імпульс зростання національної еконо-
міки, оскільки страхування життя і пенсійне стра-
хування є ефективними способами трансформації 
заощаджень населення в довгострокові інвестиції.

В умовах стабілізації економіки України, зміни 
форм власності більшості підприємств, потреба гро-
мадян і суб’єктів господарювання у захисті своїх 
майнових інтересів та інтересів працівників від різ-
номанітних ризиків постійно росте. Держава також 
зацікавлена в страховому захисті свого майна та під-
вищенні соціально-економічної захищеності грома-
дян України.

Незважаючи на значний потенціал, роль і місце 
вітчизняного страхування залишаються поки дуже 
незначними і не відповідають завданням, які сто-
ять перед Україною в умовах формування ринкової 
економіки.

Як показує зарубіжний досвід, в країнах ЄС 
страхування стало міцним 
важелем розвитку економіки 
і забезпечення її стабільності. 
Європейські страхові компа-
нії оперують значним інвес-
тиційним капіталом. Влас-
ники підприємств і окремі 
громадяни європейських 
країн відчувають себе надійно 
захищеними від різних непе-
редбачених подій. Ставлення 
страхових премій до ВВП 
в країнах ЄС досить неодно-
рідне [3, с. 60].

Для більшості країн Схід-
ної Європи і Греції відно-
шення сумарних страхових 
премій до ВВП не перевищує 
5%, тоді як для країн Західної 
Європи з добре розвиненим 

 
Рис. 1. Частка валових страхових премій у ВВП в деяких країнах ЄС 
та Україні (2017 р.), %
Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових 
компаній України [7]



47

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

страхуванням цей показник істотно вище – від 6,5% 
в Німеччині та до 10,6% у Великобританії (рис. 1).

У той же час на Україні в 2017 р. частка страхо-
вих премій у відношенні до ВВП склала 1,5%.

Ринок страхових послуг залишається одним 
з найбільш капіталізованих серед інших небанків-
ських фінансових ринків. Загальна кількість страхо-
вих компаній (далі – СК) в 2017 р. становила 361, 
в тому числі СК в сегменті «life» – 49 організацій, 
СК «non-life» – 312 (рис. 2).

З даних рис. 2 видно, що кількість страхових 
компаній за досліджуваний період має тенденцію до 
зменшення, так в 2017 р. в порівнянні з 2013 р., їх 
загальна кількість скоротилося на 81 (в тому числі 
СК «life» – на 15, СК «non-life» – на 66).

Зниження числа страхових компаній перш за все 
можна пояснити застосуванням заходів Національ-
ного комітету фінансових послуг до страховиків 
за порушення вимог діяльності в сфері фінансових 
послуг [7].

Страховий ринок України характеризується 
постійними змінами основних показників діяль-
ності компаній в залежно від 
загальної економічної ситуації 
в країні і змін нормативно пра-
вових актів. Основні показники 
функціонування ринку в розрізі 
валових і чистих страхових пре-
мій і виплат, а також особли-
вості законодавства представ-
лені далі.

Валові страхові премії, 
отримані при страхуванні 
та перестрахуванні ризиків від 
страхувальників та перестраху-
вальників, в 2017 р. становили 
29 736 млн грн, з яких (рис. 3):

– 10 239,5 млн грн (34,4%), 
що надійшли від фізичних осіб;

– 19 496,5 млн грн (65,6%), 
що надійшли від юридичних 
осіб.

Чисті страхові премії в 2017 р. 
становили 22 354,9 млн грн, що 
становить 75,2% від валових 
страхових премій.

Обсяги валових страхових 
премій в 2017 р. збільшилися 
в порівнянні з 2016 р. на 11,1%, 
з 2015 р. – на 3,7, з 2014 р. – на 
38,3 і з 2013 року – на 31,3%. 
Чисті страхові премії збіль-
шилися в 2017 р. на 20,2% 
в порівнянні з 2016 р., на 
3,7 в порівнянні з 2015 р., на 
10,2 в порівнянні з 2014 р. і на 
24,4% в порівнянні з 2013 р [7].

Концентрація страхового 
ринку по надходжень вало-
вих страхових премій в 2017 р. 
представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Концентрація страхового ринку в 2017 р.
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Топ 3 936,1 42,8 4049,8 14,7 1
Топ 10 1921,4 87,9 10011,2 36,3 4
Топ 20 2164 99 16613,3 60,3 7
Топ 50 2186,6 100 23408,7 85 11
Топ 100 - - 26472,1 96, 13
Топ 200 - - 27508,6 99,9 15

Всього по 
ринку 2186,6 100 27549,4 100 22

Джерело: складено автором на основі даних офіційного 
сайту діяльності страхових компаній України [7]

 
Рис. 2. Кількість страхових компаній в 2013-2017 рр.
Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових 
компаній України [7]

 

Рис. 3. Динаміка страхових премій за 2013-2017 рр., млн грн
Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових 
компаній України [7]
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З даних табл. 1 можна констатувати, що незва-
жаючи на значну кількість компаній, фактично на 
страховому ринку основну частку валових страхо-
вих премій – 99,9% – акумулюють 200 СК «non-Life» 
(64,1% всіх СК «non-Life») і 99% – 20 СК «Life» 
(40,8% всіх СК «Life»).

Страхові премії за видами страхування за 
2013 і 2017 років представлені в табл. 2.

У структурі страхових премій за вирахуванням 
частки страхових премій, сплачених перестраху-
вальникам-резидентам, за видами страхування ста-
ном на 31.12.2017 найбільша питома вага належить 
таким видами страхування, як автострахування 
(КАСКО, ОСАГО, «Зелена карта») – 7 322,4 млн грн; 
страхування майна – 2 188,1 млн грн; життя – 
2 186,6 млн грн; фінансових ризиків – 2 172,9 млн 
грн; медичне страхування (безперервне страхування 

здоров’я) – 1 862,1 млн грн; страхування відпові-
дальності перед третіми особами – 1 391,5 млн грн; 
страхування від вогневих ризиків і ризиків стихій-
них явищ – 1 292,1 млн грн; страхування вантажів 
та багажу – 1 255,4 млн грн [7].

Рейтинг страхових компаній України за показни-
ком «валові платежі» в 2017 р. представлений в табл. 3.

Якщо аналізувати рейтинг страхових компаній 
України за валовими платежами, в 2017 р. якості 
лідера можна виділити СК «AXA Страхування», яка 
за загальним кількості премій посідає перше місце – 
595,9 млн грн. рівень майнового страхування в ком-
панії-лідера становить 468,5 млн грн, що є найви-
щим показником серед всіх компаній і характеризує 
компанію як надійну і стабільну. Але якщо аналізу-
вати цю компанію за іншими показниками, то по дея-
кими видами страхування, таким як особисте стра-

Таблиця 2
Валові та чисті страхові премії за видами страхування в 2013 р. і 2017 р.

Види страхування
Страхові премії, млн. грн Темпи приросту страхових премій, %

2013 2017 2013 до 2017
Валові Чисті Валові Чисті Валові Чисті

Автострахування (КАСКО, ОСАГО, 
«Зелена карта») 6153,1 5658,1 7871,6 7322,4 27,9 29,4

Страхування фінансових ризиків 2856,5 2008,3 3598,6 2172,9 26 8,2
Страхування вантажу і багажу 1497,1 924,6 3555,4 1255,4 137,5 35,8
Страхування майна 3298,8 2229,9 3486,2 2188,1 5,7 -1,9
Страхування життя 1346,4 1346,3 2186,6 2186,6 62,4 62,4
Страхування відповідальності перед 
третіми обличчями 1197,9 680,7 2059,6 1391,5 71,9 195,5

Страхування від вогняних ризиків і 
ризиків стихійних лих 2439,1 1827,6 1977,6 1292,1 -18,9 -29,3

Медичне страхування 1165,4 1087,7 1929,2 1862,1 65,5 71,2
Страхування від нещасних випадків 672,9 561,6 535,5 442,7 -20,4 -21,2
Страхування медичних витрат 304,2 288,1 490,7 469,2 61,3 62,9
Авіаційне страхування 260,5 200,5 449 426,9 72,4 112,9
Страхування кредитів 469,6 334,6 348,7 200,2 -25,7 -40,2
Страхування від нещасних випадків 
на транспорті 148,7 139,9 73,5 71,2 -50,6 -49,1

Інші види страхування 883,3 682,2 1173,8 1073,4 32,9 57,3
Разом 22693,5 17970 29736 22354,9 31 24,4

Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових компаній України [7]

Таблиця 3
Рейтинг страхових компаній України за валовими платежами в 2017 році, млн грн

Страхова компанія Всього 
премій

Особисте 
страхування

Майнове 
страхування

Страхування 
відповідальності

Обов’язкове 
страхування

АХА Страхування 595,9 30 468,5 9,7 87,7
АСКА 535,5 64,8 257,1 105,6 108
ВЕДУЩАЯ 484,9 116,2 187,4 7,9 173,4
УНІКА 458,9 70,4 262,6 4,8 120,9
Кремінь 446,7 33,9 396,5 5,1 1,2
ОРАНТА 443,5 28,3 136,9 3,9 274,4
ІНГО Україна 378,9 74,5 222,4 23,8 58,2
Українська страхова група 323,9 14,5 265,9 6,7 36,8
Арсенал Страхування 322,3 100,8 194,4 4,9 22,1
Альфа Страхування 307,5 154,3 127,9 10,2 15,1

Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових компаній України [7]
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хування, що становить 30 млн грн, компанія помітно 
відстає від інших, проте це не заважає їй очолювати 
рейтинг компаній.

Останнє ж місце в рейтингу займає СК «Альфа 
Страхування», загальний показник премій якої 
становить 307,5 млн грн, що на 288,4 млн грн 
менше, ніж у СК «АХА Страхування». Незважа-
ючи на низький по порівняно з іншими компаніями 
рівень валових премій, СК «Альфа Страхування» 
має переваги в інших сферах, таких як особисте 
і майнове страхування, показники яких становлять 
154,3 та 127,9 млн грн відповідно. Таким чином, 
з складеного рейтингу можна зробити висновок про 
те, що не обов’язково компанія, яка займає перше 
місце в рейтингу, є лідером за всіма видами стра-
хування. Усе залежить від конкретно обраного виду 
страхування і його показника по кожній з компаній.

Рівень валових страхових виплат (Відношення 
валових страхових виплат до валових страхових пре-
мій) в 2017 р. склав 27,2% (табл. 4).

Високий рівень валових страхових виплат 
(Більш загального по ринку) спостерігався по 
добровільним особистим страхуванням – 46,2% 
(у 2013 р. – 39,8%), обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників транспорт-
них засобів – 34,2 (у 2013 р. – 38,9), недержавного 
обов’язкового страхування – 28,8 (у 2013 р. – 32,8), 
страхування життя – 22,5 (у 2013 р. – 5,2%).

Рівень чистих страхових виплат (відношення 
страхових виплат до страхових премій) в 2017 р. 
склав 34% (у 2013 р. – 26,2%). Високий рівень чистих 
страхових виплат в 2017 р. спостерігався по видам 
добровільного особистого страхування – 48,9%, по 
обов’язковому страхуванню цивільної відповідаль-
ності власників транспортних засобів – 34,8, по не 
державному обов’язковому страхування – 29,1, по 
страхуванню життя – 22,5%.

На процеси подальшого планомірного розвитку 
страхування як в регіонах, так і в Україні в цілому 
впливають проблеми різного характеру, більшість 
яких знаходяться власне поза площиною страхового 
ринку, зокрема [6, с. 51]:

– низькі темпи ринкової трансформації і реструк-
туризації реального сектора економіки;

– значна частка тіньової економіки;
– збиткова діяльність більшості підприємств;
– приховані монопольні утворення.
Крім того, в силу недооцінки значущості стра-

хування в економіці країни основний тягар витрат 
щодо попередження та ліквідації наслідків стихій-
них лих, катастроф і техногенних аварій продовжує 
лягати на державний бюджет.

У березні 2016 року Верховна Рада України при-
йняла за основу проект Закону «Про страхування» 
(№ 1797-1). Нова редакція Закону України «Про стра-
хування» враховує базові рекомендації Директиви 
Європейського парламенту і Ради Європейського 
Союзу від 25.11.2009 № 2009/138/ЄС «Про початок 
веденні діяльності в сфері страхування та перестра-
хування включаючи платоспроможність II».

Проектом пропонується забезпечити рішення 
наступних проблем [8, с. 600]:

– реєстрація страховиків виключно в формі акці-
онерного товариства і введення нового порядок їх 
реєстрації;

– визначення класифікації галузей і видів стра-
хування відповідно до рекомендації Першою дирек-
тиви Ради 73/239/ЄЕС;

– визначення умов доступу до діяльності на тери-
торії України страховиками-нерезидентами;

– встановлення вимог до системи корпоративного 
управління страховика;

– визначення порядку регулювання посередниць-
кої діяльності на території Україна відповідно до 
законодавства ЄС;

– визначення правового статусу актуаріїв, аудито-
рів в сфері страхування;

– надання можливості впровадження інституту 
саморегулювання для страховиків і т. п.

Висновки. За результатами проведеного дослі-
дження встановлено, що страховий ринок Укра-
їни є складною багаторівневою системою загальна 
структура якої за досліджуваний період залишилася 
практично незмінною. Кількість страхових компаній 
в 2017 р. становила 361, з яких 312 працюють в ризи-
ковому сегменті, а решта 49 – в «Лайфовому». Обсяги 
страхових премій в 2017 р. збільшилися в порівнянні 
з 2016 р. на 11,1%, чистих страхових премій – на 20,2%.

Таблиця 4
Рівень страхових виплат за видами страхування (2013 і 2017 рр.), %

Види страхування Рівень валових виплат Рівень чистих виплат
2013 2017 2013 2017

Страхування життя 5,2 22,5 5,2 22,5
Види страхування, інші ніж страхування життя в т. ч.: 22,5 27,6 27,8 35,3
Добровільне особисте страхування 39,8 46,2 43,7 48,9
Добровільне майнове страхування 19,1 24,5 24,5 36,6
Страхування фінансових ризиків 29 39 39,9 57,9
Добровільне страхування відповідальності 2,4 22,5 4 17,9
Недержавне обов’язкове страхування 32,8 28,8 34,3 29,1
Страхування громадської відповідальності власників тран-
спортних засобів 38,9 34,2 40 34,8

Разом (всі види страхування) 21,4 27,2 26,2 34
Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту діяльності страхових компаній України [7]
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Валові страхові виплати в 2017 р. збільшилися на 
59,9% в порівнянні з 2016 р., чисті страхові виплати – 
на 55,4%.

Як підсумок слід зазначити, що на сучасному етапі 
український страховий ринок знаходиться на стадії 
розвитку, маючи певні переваги і значну сукупність 
проблем. До останніх по результатами дослідження 
віднесені: дисбаланс в темпах зростання страхового 
ринку і економіки країни в цілому (з істотним від-
ставанням першого); досить мізерну частку валових 
страхових премій у ВВП країни; зменшення кількості 
страхових компаній як в «лайфовому», так і в ризико-
вому сегментах страхового ринку; відсутність систе-
матизації і впорядкованості страхового законодавства.

Перспективність подальшого розвитку страхо-
вого ринку України зумовлена не тільки подоланням 
нестабільної ситуації, яка в даний час спостеріга-

ється в економіці країни, а й рішенням проблем, які 
накопичувалися протягом усього історичного розви-
тку страхового ринку.

Незважаючи на безліч невирішених проблем, слід 
зазначити, що страховий ринок України має великий 
потенціал для якісного і кількісного зростання.

Основною передумовою розвитку українського 
страхового ринку в наступні роки має стати співп-
раця суб’єктів страхового ринку з іншими учасни-
ками ринку фінансових послуг, а також виконавчими 
і законодавчими органами влади. Тільки за умови 
прийняття відповідних нормативно-правових актів, 
що забезпечують ефективне регулювання страхо-
вого ринку, держава матиме можливість всебічного 
контролю за страховими відносинами, а страхові 
компанії, які займаються «справжнім» страхуван-
ням, покращувати свої конкурентні позиції.
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Розглянуто принципи організації обліку в банках. Досліджено нормативно-правове забезпечення 
облікового процесу у банківських установах. Визначено складові системи сучасного бухгалтерського 
обліку. Розглянуто складові доходів та витрат у банках, принципи їх нарахування та визначення, а 
також рахунки для їх відображення. Встановлено, що система бухгалтерського обліку в банку відо-
бражає кругообіг фінансових ресурсів у процесі банківської діяльності і складається зі структурних 
елементів, які впливають на фінансові результати діяльності комерційного банку, його рівень пла-
тоспроможності, ліквідності та кредитоспроможності. Наведено рекомендації щодо вдосконалення 
обліку доходів і витрат комерційного банку.
Ключові слова: банківська діяльність, організація обліку, нормативно-правова база обліку, доходи, 
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Постановка проблеми. Методологічні засади 
системи бухгалтерського обліку банківських уста-
нов України за міжнародними стандартами обліку 
та звітності на даний момент перебувають у стані 
активного реформування, що, у свою чергу, потребує 
вдосконалення організації обліку доходів і витрат 
у напрямах фінансового, управлінського обліку 
й обліку з метою оподаткування.

З переходом до формування ринкових відносин 
розпочався процес утворення якісно нового інфор-
маційного поля діяльності банку. Система бух-
галтерського обліку в банках забезпечує: нагро-
мадження інформації про банківські операції, їх 
вартість та час проведення, перевірку правиль-

ності відображення інформації, точність записів, 
підбиття підсумків та узгодженість бухгалтер-
ських записів, повідомлення про помилки і роз-
біжності. Складність та багатофункціональність 
зумовили методичний поділ системи бухгалтер-
ського обліку на підсистеми: фінансову, управлін-
ську, податкових розрахунків.

Взаємодія компонентів системи бухгалтер-
ського обліку завершується складанням звітності. 
Наявність особливостей у системі бухгалтерського 
обліку в банках обумовлена сферою їхньої діяль-
ності – фінансовими ринками, відповідно, і специ-
фікою операцій, які вони здійснюють, та їх роллю 
у забезпеченні стабільності установи.

EVALUATION OF THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF UKRAINE’S 
INSURANCE MARKET FUNCTIONING
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The article deals with the current state of the insurance market in Ukraine and describes the prospects for its functioning. 
According to the results of the survey, it was found that the number of insurance companies in 2017 decreased 
significantly, but the volume of insurance premiums and payments increased.
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legislation.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню питань ефективної організації обліку 
доходів і витрат банків в умовах фінансової гло-
балізації присвячені праці таких видатних вчених 
та фахівців: Ф. Ф. Бутинця, Л. М. Кіндрацької, 
М. С. Пушкаря, В. І. Ричаківської, М. І. Савлука, 
Л. В. Нападовської, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка, 
М. Т. Білухи, А. М. Герасимовича, З. В. Гуцай-
люк, С. Я. Зубілевич, Г. Г. Кирейцева, Л. О. При-
мостки, Л. П. Снігурської та ін. Наявні розробки 
та рекомендації не дають цілісного уявлення про 
систему синтетичного і аналітичного забезпечення 
управління доходами й витратами банку та не вра-
ховують її особливості, не визначають її сутність 
та складові елементи. Також мало розглянутими 
є можливості адаптації до умов України запропоно-
ваних у світовій практиці моделей аналізу, оцінки 
і прогнозування доходів й витрат банку для цілей їх 
планування та контролю.

Мета дослідження. Метою статті є розгляд 
та визначення особливостей організації обліку дохо-
дів і витрат у банках, пошук шляхів удосконалення 
механізму обліку витрат у банківській системі. 
Об’єктом дослідження є процес організації обліку 
доходів і витрат банку. У дослідженні використано 
загальнонаукові й спеціальні методи пізнання: діа-
лектичний та системно-функціональний, аналізу 
і синтезу, логічного узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Згідно з законом 
України «Про банки і банківську діяльність» банків-
ська система України представлена багаторівневою, 
взаємопов’язаною сукупністю фінансово-кредитних 
установ, яка забезпечує регулювання грошового 
обігу в країні. Структура банківської системи, еконо-
мічні, організаційні і правові засади створення, реор-
ганізації і ліквідації банків в Україні регулюються 
Законом України «Про банки і банківську діяль-
ність». Порядок, умови створення та здійснення дер-
жавної реєстрації банків, порядок відкриття філій 
і представництв банків визначаються Положенням 
про порядок створення і державну реєстрацію бан-
ків, відкриття їхніх філій, представництв, відді-
лень (затверджене ПП НБУ від 31.08.01 за № 375). 
За створення банків різних організаційно-правових 
форм ураховуються також норми Закону України 
«Про господарські товариства». Нормативно-пра-
вова база, що виступає основою банківської діяль-
ності, є часткою системи господарського законодав-
ства країни, яку можна умовно поділити на три рівні:

– Закони та підзаконні акти, які визначають орга-
нізацію і правила ведення банківської діяльності 
в країні;

– Закони та підзаконні акти, які визначають орга-
нізацію бухгалтерського обліку та звітності банків-
ських установ;

– Закони та підзаконні акти, які визначають сис-
тему податкових зобов’язань банків.

До складу другого рівня нормативно-правових 
актів банківської системи входять документи, які 
визначають принципи організації і ведення бухгал-
терського обліку у банках. Центральним у цій групі 

є Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», який обґрунтовує правові принципи 
регулювання, організації, ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності. Статті вка-
заного Закону уточнюють для банків Положення 
НБУ «Про організацію банківського обліку і звіт-
ності в банківських установах», яке також конкре-
тизує і формулює вимоги до первинних облікових 
документів, облікової політики, внутрішнього бан-
ківського контролю. Значну частину обсягу норма-
тивно-правової документації утворюють нормативні 
акти по бухгалтерському обліку окремих банківських 
операцій (інструкції, правила, порядки) [2, с. 148].

Правильно організована система бухгалтерського 
обліку в банках забезпечує:

– нагромадження докладної інформації про всі 
банківські операції; їх вартість та час проведення;

– перевірку правильності відображення інформації;
– арифметичну точність записів;
– підбиття підсумків та узгодженість бухгалтер-

ських записів;
– повідомлення про помилки і розбіжності 

[9, с. 320].
Важливим елементом функціонування системи 

обліку є встановлення правил документообігу за 
операціями з урахуванням вимог нормативно-пра-
вових актів НБУ; договорів між банком і клієнтом, 
між банками-кореспондентами. Чіткий механізм 
документообігу забезпечує своєчасне формування 
і одержання первинних документів, відображення 
інформації про операції в облікових регістрах 
та виконання процедур контролю.

План рахунків бухгалтерського обліку банків Укра-
їни посідає важливе місце серед інструментарію фінан-
сового обліку. Головна умова побудови плану рахун-
ків – орієнтація на формування показників фінансової 
звітності. В його основі відображені загальноприйняті 
у міжнародній практиці принципи і міжнародні стан-
дарти та національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку. Побудова плану рахунків забезпечує 
ведення облікових процедур у такий спосіб:

– фінансовий облік ведеться за єдиним планом 
рахунків, який має бути обов’язковим до застосуван-
ням всіма банками другого рівня;

– вимірювання об’єктів фінансового обліку під-
тверджується документально за кожною господар-
ською операцією;

– оцінка об’єктів обліку описується обліковою 
політикою банку, що узагальнює методи визнання 
вартості об’єктів, яку фіксують за статтями фінан-
сової звітності чи визнають у звіті про прибутки 
та збитки;

– узагальнення первинної інформації відбува-
ється спочатку на рахунках аналітичного обліку, а 
потім на синтетичних балансових рахунках, що їх 
передбачено планом рахунків;

– позабалансові операції відображаються в обліку 
за системою подвійного запису за допомогою спеці-
альних контррахунків;

– план рахунків забезпечує мультивалютний 
облік операцій [5].
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На даний момент, в літературі з питань обліку 
у банках прийнято відокремлювати наступні під-
системи обліку у банках: фінансову, управлінську 
та податкових розрахунків. Об’єкти управлінського 
обліку характеризують зміст, обсяг і зміни будь-
якої інформації стосовно ведення банківської діяль-
ності, а виокремлення об’єктів фінансового обліку 
орієнтовано на розв’язання конкретних питань 
управління активами, пасивами та капіталом банку. 
Правила фінансового обліку залежать від політики 
НБУ з питань обліку, яка суттєво залежить від змін 
у змісті МСБО та фінансової звітності.

У фінансовому обліку банків оперують катего-
рією «прибуток» (збиток) як економічним результа-
том діяльності будь-якого банку. Метою діяльності 
банку, як і кожного суб’єкта господарювання, є отри-
мання прибутку. Економічний результат діяльності 
банку визначається різницею між доходами та витра-
тами за звітний період. Доходи і витрати – це скла-
дові економічного результату [4, с. 29].

Згідно із П(С)БО 15 «Дохід», під доходами розумі-
ють збільшення економічних вигід, яке являє собою 
збільшення активів або зменшення зобов’язань, що 
обумовлює зростання власного капіталу (без ураху-
вання зростання капіталу за рахунок внесків акціо-
нерів). Будь-який банк прагне до збільшення доходів 
за рахунок активів, які здатні його приносити або 
збільшувати [7].

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», витрати – це змен-
шення економічних вигід, яке відбувається у вигляді 
вибуття активів чи збільшення зобов’язань, що при-
зводить до зменшення власного капіталу (за винят-
ком зменшення капіталу внаслідок його вилучення 
чи розподілу власниками). Витрати пов’язані не 
тільки з утриманням банку, розрахунками з праців-
никами, але й здійсненням таких операцій, які у май-
бутньому приносять доходи [8].

Облік доходів і витрат банку повинен базуватися 
на основі фундаментальних принципів МСБО. Це 
означає, що визнані доходи і витрати відобража-
ються в обліку із застосуванням принципу нараху-
вання та відповідності. В даному випадку, облікова 
політика банку виступає механізмом конкретизації 
зазначених принципів [2, с. 251].

Таким чином, кожний вид доходу і витрат банку 
відображається у системі рахунків окремо.

За операційною діяльністю виникають такі 
доходи і витрати: процентні, комісійні, прибутки 
(збитки) від торговельних операцій, дохід у вигляді 
дивідендів, витрати на формування спеціальних 
резервів банку, доходи від повернення раніше спи-
саних активів, інші операційні доходи і витрати, 
загальні адміністративні витрати, податок на прибу-
ток, непередбачені доходи і витрати.

За результатом інвестиційної діяльності банк 
визнає: доходи (витрати) за операціями з реалізації 
(придбання) інвестиційних цінних паперів, доходи 
(витрати) за операціями зі збільшення (зменшення) 
інвестицій у дочірні установи, доходи (витрати) від 
реалізації (придбання) основних засобів та нематері-
альних активів.

За результатами операцій, пов’язаних із фінан-
совою діяльністю, банк визнає: доходи (витрати) 
за операціями з цінними паперами власного боргу, 
доходи (витрати) за субординованим боргом, диві-
денди, сплачені протягом звітного періоду, доходи 
за результатами випуску інструментів власного капі-
талу [6].

Обов’язкова умова обліку – це відповідність 
рахунків нарахованих доходів й витрат і рахунків 
класу 6-ти і класу 7 назві активу чи зобов’язання, 
щодо яких виконується операція з нараху-
вання. Номенклатура рахунків класу 6 «Доходи» 
та класу 7 «Витрати» побудована з урахуванням 
потреби формування звіту про результати діяльності 
банку. Загалом, рахунки класу 6 «Доходи» – пасивні, 
а класу 7 «Витрати» – активні. Визначено такі класи-
фікаційні групи доходів івитрат, що їх узагальнюють 
розділи Плану рахунків бухгалтерського обліку бан-
ків України (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікаційні групи доходів і витрат у банках

Групи доходів і витрат Клас 6
«Доходи»

Клас 7
«Витрати»

Процентні 60 70
Комісійні 61 71
Результати від торговельних 
операцій 62 -

Інші операційні доходи 63 73
Інші доходи 64 -
Загальні адміністративні 
витрати - 74

Повернення списаних активів 67 -
Відрахування у резерви - 77
Непередбачені доходи 
(витрати) 68 78

Податок на прибуток - 79

Облік доходів і витрат у банках ведеться нарос-
таючим підсумком з 1 січня до 31 грудня поточного 
року. Станом на 1 січня наступного року переви-
щення загальної суми доходів над загальною сумою 
витрат або загальної суми витрат над загальною 
сумою доходів починає обліковуватися відповідно за 
рахунком 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує 
затвердження», або 5041 А «Збиток звітного року, 
що очікує затвердження» [1].

Загальна методика фінансового обліку доходів 
і витрат банку сформована відповідно до міжна-
родних та національних стандартів положень бух-
галтерського обліку. Прибутковість і ефективність 
діяльності банків є основними складовими про-
цесу формування фінансово стійкої банківської 
системи. Дослідження сутності доходів і витрат 
банківської установи як основних чинників впливу 
на обсяг отриманого банком прибутку – необхідна 
умова подальшого вдосконалення системи їх 
обліку, аналізу й управління. Для вдосконалення 
методики обліку доходів та витрат комерційних 
банків необхідно:
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1) визначити роль і значення бухгалтерського 
обліку як функції управління комерційним банком, що 
постійно зростає, через що важливо й необхідно виді-
лити у сучасній системі бухгалтерського обліку три 
взаємопов’язані підсистеми фінансового, управлін-
ського обліку, а також обліку з метою оподаткування;

2) вдосконалити організацію управлінського 
обліку з використанням трансфертного ціноутво-
рення і елементів операційно-вартісного підходу 
з упровадженням центрів відповідальності для здій-
снення самого процесу обліку доходів та витрат;

3) на базі основоположних принципів обліку 
доходів та витрат розширити прийняту класифіка-
цію доходів та витрат банку за такими ознаками, 
як факторний аналіз найвпливовіших груп доходів 
(витрат); «дзеркальний» аналіз; коефіцієнтний ана-
ліз [10, с. 27].

Висновки. Витрати і доходи комерційних банків 
України є похідними об’єктами обліку, що виникають 
як результат здійснення певних банківських операцій, 
пов’язаних із виконанням зобов’язань (отриманням 
послуг) і розміщенням активів (наданням послуг).

Система бухгалтерського обліку доходів і витрат 
банку вважається основою всієї системи управління 
та посідає досить значне місце. Саме тут накопи-
чується вся необхідна інформація про фактичні 
витрати і доходи банку, а також відображається кру-
гообіг ресурсів у процесі його діяльності.

У фінансової звітності банків відображаються 
показники за реальним станом активів, зобов’язань, 
капіталу банку, що потребує використання в мето-
дики обліку всіх банківських операцій основопо-
ложних принципів МСБО. Послідовно виконувані 
процедури облікового циклу формують уявлення 
про бухгалтерський облік як про чітко впорядковану 
процедуру послідовної реєстрації фактів діяльності 
банку на рахунках бухгалтерського обліку.

Правильна організація обліку витрат і доходів 
банку дає змогу правильно та достовірно відобра-
жати отримані доходи та понесені витрати й фік-
сувати отримання прибутку чи збитку банку, має 
забезпечувати оптимізацію кожних елементів витрат 
та максимізацію доходів, які супроводжують здій-
снення різного виду банківських операцій і послуг.
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Рассмотрены принципы организации учета в банках. Исследовано нормативно-правовое обеспечение учетного 
процесса в банковских учреждениях. Определены составляющие системы современного бухгалтерского учета. 
Рассмотрены составляющие доходов и расходов в банках, принципы их начисления и определения, а также счета 
для их отображения. Установлено, что система бухгалтерского учета в банке отражает круговорот финансовых 
ресурсов в процессе банковской деятельности и состоит из структурных элементов, влияющих на финансовые 
результаты деятельности коммерческого банка, его уровень платежеспособности, ликвидности и кредитоспо-
собности. Приведены рекомендации по усовершенствованию учета доходов и расходов коммерческого банка.
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performance of a commercial bank, its solvency, liquidity and creditworthiness. Recommendations on improving 
the accounting of income and expenses of a commercial bank are given.
Keywords: banking, accounting, regulatory framework, income, expenditure, income and expense accounting, 
commercial bank, performance, profit.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
PRIVATE BANKING В УКРАЇНІ

Дячок Д.С.
студент кредитно-економічного факультету
Одеського національного економічного університету

Після кризи 2014-2015 років складно стверджувати, що в Україні існує класичний Private banking. Ми 
бачимо, що банки почали знижувати рівень входу в бізнес і більше орієнтуватися на Преміум-банкінг. 
У зв’язку з цим в статті розглядаються проблеми та перспективи розвитку сучасного українського 
приватного банківського обслуговування. Висвітлено пріоритети клієнтів в цьому напрямку. Розгля-
нуто статистику, щодо клієнтського портфелю українських банків, а також динаміка зміни кількості 
мільйонерів в Україні. Описано продуктову пропозицію банків для клієнтів з великим приватним 
капіталом Сформовано рекомендації щодо поліпшення ситуації в даному бізнесу.
Ключові слова: Private banking, сегментація клієнтів, валютний ринок, інвестиції, небанківські 
фінансові послуги.

Постановка проблеми. Privatе banking для 
України вважається новим напрямком ведення бан-
ківського бізнесу. Даний напрям не є законодавчо 
сформований, а також не досить активно висвітлю-
ється у вітчизняній літературі. З цієї причини постає 
низка невирішених проблем щодо організації діяль-
ності приватного банківського обслуговування і його 
доцільності в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Даний напрям в банківській діяльності розглядали 
такі вітчизняні науковці, як А.В. Александров, 
С.Б. Єгоричева, А.М. Румянцев, В.В. Бондаренко, 
Н.В. Одинцов, Н.І. Владимирська, М.Н. Хаустова, 
Р.Р. Арутунян.

Мета дослідження. Виходячи з цього, головною 
метою нашого дослідження є визначення сучасного 
стану бізнесу Private Banking на фоні нинішнього 
післякризового періоду, а також оцінити доцільність 
функціонування вищеназваного напрямку діяльності 
в економіці України.

Виклад основного матеріалу. В умовах конкурен-
ції в банківській сфері діяльності постає все більша 
потреба у впровадженні інновацій. В останні роки 
в розрізі роздрібного обслуговування клієнтів банку 
у світі з’явився унікальний напрямок – приватне 
обслуговування заможних клієнтів, що має назву 
Private banking. З недавніх пір саме в цьому напрямі 
світові банки ведуть боротьбу за клієнта. Для приват-
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ного банківського бізнесу це унікальна можливість 
з мінімальними ризиками отримувати стабільний 
прибуток. Більше того, при веденні такої діяльності 
акцент ведеться саме на ексклюзивність та комфор-
табельність в обслуговуванні, що дає можливість роз-
ширити межі для конкуренції між банками.

За таких умов навіть для українських банків це 
може бути перспективним напрямком розвитку, хоч 
при формуванні відповідної стратегії банки повинні 
враховувати такі фактори як – загальноекономічну 
ситуацію, довіру до банківської системи у цілому 
та окремих банків, наявність різноманітних мож-
ливостей здійснення інвестицій, обсяг попиту на ці 
послуги з боку заможних клієнтів та їх готовність 
сплачувати відповідні тарифи за обслуговування 
тощо [5, с. 242].

Процес персонального обслуговування передба-
чає виявлення специфічних потреб клієнтів. Модель 
ідеального банку згідно досліджень відомого екс-
перта в сфері Private banking Александрова Олексія – 
доктора економічних наук та автора близько 60 нау-
кових робіт з тематики Private Banking & Wealth 
Management проілюстрована в таблиці 1 [3].

Таблиця 1
Банківське обслуговування клієнтів  
сегменту Prіvate banking

Ідеальний банк
Вимоги до персональ-

ного менеджера Взаємодія банку з клієнтом

Професіоналізм, 
уміння швидко і чітко 
дати грамотну і обґрун-
товану відповідь на 
питання клієнта

У взаємодії банку з клієнтом 
дуже важлива наявність 
особистого контакту з мене-
джером (як в офісі банку, 
так і на виїзді до клієнта)

Освіченість, акурат-
ність, чесність, відкри-
тість, вміння відчувати 
клієнта

З огляду на завантаженість 
клієнтів, повинен бути чіт-
кий, споруджений механізм 
опосередкованої взаємо-
дії – через інтернет чи по 
телефону

Перевага надається 
особам чоловічої статі 

Оперативність виконання 
доручень клієнта

Але очевидно, що необхідно визначити не тільки 
пріоритети споживача послуг, але і його тип і при-
близну модель поведінки. Крім основної інформації 
про клієнта (вік, професія, соціальне походження, 
сімейний стан, місце проживання, доходи, розмір 
статку), доцільно визначити:

• фінансові цілі (збереження або збільшення 
капіталу);

• допустимий рівень ризику, на який готовий йти 
клієнт;

•терміни, протягом яких він планує користува-
тися послугами з управління активами;

• оцінка споживачем послуг очікуваної віддачі 
від інвестицій і розмір винагороди, яку він готовий 
заплатити;

• проблеми, з якими стикався клієнт в іншій кре-
дитній установі, якщо він раніше користувався пер-
сональними послугами [6, с. 75].

Серед продуктів, які пропонуються клієнтам 
можна виділити: депозитні операції; інвестування на 
фондовому ринку, інвестування в нерухомість, в тому 
числі на основі договорів про часткову власність; 
придбання дорогоцінних металів; операції, пов’язані 
з розрахунково-касовим обслуговуванням: конвер-
тація, ведення рахунків до запитання, відкриття 
і закриття поточних рахунків; операції з валютного 
контролю; міжбанківські перекази; відкриття рахун-
ків в іноземних банках; випуск кредитних та інших 
банківських карт; страхування власності, здоров’я, 
ризиків; інвестування в предмети мистецтва та анти-
кваріату (так званий арт-банкінг).

На сьогоднішній день даний напрямок в Укра-
їні ще не остаточно сформувався, і в зв’язку з цим 
навіть немає чіткого визначення «Private client» 
комерційного банку. Наприклад, в дослідженні Price 
waterhouse Coopers відзначається, що цей термін 
широко вживається в Європі, в той час як в Північній 
Америці і деяких інших регіонах використовується 
поняття «wealth management», тобто – управління 
добробутом [1].

Згідно дослідження «50 провідних банків Укра-
їни», яке проводиться щороку інформаційним агент-
ством «Фінансовий клуб», у 2017 році 27 банків заяв-
ляють про надання послуги Private banking. Ці банки 
обслуговують близько 160 тис. клієнтів. У порівнянні 
з 2016 роком році їх кількість трохи зменшилася, це 
пов’язано з виведенням деяких банків з ринку. Але ці 
клієнти мають рахунки і в інших банках, тому такого 
сильного перерозподілу не існувало [4].

Важливим показником для формування висновку, 
щодо доцільності функціонування сегменту приват-
ного банківського обслуговування в Україні є кіль-
кість осіб, статки яких перевищують 1 млн. грн. 
З рисунку 1 видно, що найбільша кількість офі-
ційно задекларований мільйонерів припадає на 
2007 рік, після чого прослідковується спад, але вже 
з 2011 по 2017 рік їхня кількість знаходиться на 
майже одному рівні. Також, треба прийняти до уваги 
кризу 2014 року, оскільки після нього банки зни-
зили поріг входу в бізнес до $ 40-80 тис. До кризи ця 
цифра становила не менше $ 200 тис.
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Рис. 1. Динаміка зміни офіційно задекларованих 
мільйонерів в період з 2003 по 2017 роки  
в Україні
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [7]
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Щодо конкуренції за клієнтів, то одними з най-
більших гравців згідно журналу Euromoney Private 
Banking and Wealth Management 2017 року стали такі 
українські банки як ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Альфа 
Банк» та ПАТ «ОТП Банк» [2]. Як бачимо, вищепе-
рераховані банки є членами великих фінансових 
груп, діяльність яких не обмежується кількома краї-
нами. Лідером серед банків в даному сегменті є банк 
із іноземним капіталом, член фінансової групи BNP 
Paribas ПАТ «Укрсиббанк». Розглядаючи динаміку 
фінансових результатів даного сегменту приватного 
банківського обслуговування банку, можна дійсно 
стверджувати, що банк підтримує довгострокові від-
носини зі своїми клієнтами, та водночас отримуючи 
стабільний прибуток (рис. 2, 3).

 
-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000
294 785

190 062
149 544

218 571

132 895

-271 568

-187 348
-121 836 -146 988

-70 455

Доходи
Витрати

Рис. 2. Динаміка фінансових результатів 
діяльності сегменту приватного банківського 
обслуговування ПАТ «Укрсиббанк»  
протягом 2012-2016 років (тис. грн.)
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [8]
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Рис. 3. Динаміка прибутку до оподаткування 
діяльності сегменту приватного банківського 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [8]

Але українські банки в більшості випадків нада-
ють заможним приватним особам однаковий набір 
продуктів і послуг, що негативно позначається на 
розвитку бізнесу та сприяє відтоку коштів україн-
ських заможних осіб в закордонні банки. Це обу-
мовлюється відсутністю необхідних додаткових 
знань у менеджерів, які обслуговують клієнтів, а 

також відсутністю чіткої сегментації клієнтів банку 
і виділення «приватних» із загальної маси. Взагалі, 
ситуація в даному випадку неоднозначна, оскільки 
запити українського клієнта дещо відрізняються від 
запитів європейського клієнта. Для європейського 
клієнта визначальним є вимога зберегти капітал, 
тоді як головне завдання, яке ставить клієнт в Укра-
їні, – отримання максимальної прибутковості від 
своїх активів. При цьому варто відзначити, що при-
бутковість інвестицій в Україні набагато вище ана-
логічних інвестицій в Європі, але при цьому має під-
вищений ступінь ризику.

В сучасних реаліях існує декілька факторів стри-
мування розвитку приватної банківської справи 
в Україні. Це проявляється у відсутності досвіду 
надання ексклюзивних послуг у сфері управління 
активами, а також в суттєвій обмеженості інстру-
ментів інвестування. Додатково це пов’язано із 
відсутністю конфіденційності при обслуговуванні 
клієнтів. Тим паче, на даний момент в українських 
банках відсутні кваліфіковані кадри, які б забезпе-
чували якісне обслуговування заможних клієнтів. 
Проте банківському менеджменту необхідно вра-
ховувати, що у міру легалізації значних статків все 
більш популярними будуть консультаційні послуги 
у сфері податкового та фінансового планування, 
послуги зі збереження сімейних капіталів шляхом 
створення трастів, їх наслідування, оформлення 
прав і розпорядження багатством. Банки, які будуть 
здатні зайняти ці ринкові ніші, зможуть сформувати 
стабільні потоки комісійних доходів.

Якщо говорити про ринок до 2014 року, то він 
характеризувався тим, що банки росли разом з клі-
єнтом, у якого не було фінансового досвіду, знання 
складних фінансових інструментів. Тому продук-
тові пропозиції до кризи та війни на сході країни 
характеризувалися такими простими продуктами 
(депозит, картка) і окремими похідними інструмен-
тами (цінні папери, золото і більш складні іноземні 
активи). В останні три роки ринок завмер, а зараз 
клієнти починають знову звертати увагу на такі речі, 
як можливість інвестувати за кордоном, легально 
виводити гроші за кордон. Це, з іншого боку, про-
являється і в посиленні ролі комплаєнса і процедур 
фінансового моніторингу в роботі банку з клієнтами. 
Тому банк тепер важливіший як партнер, а не як зби-
рач грошей. Тенденція просліджується таким чином, 
що вже менш затребуваними стають депозити через 
свою низьку дохідність. У клієнтів з’являються мож-
ливості отримати інший інструмент: акції, облігації, 
придбання нерухомості.

Безумовно, залишиться емоційний продукт, який 
в приватному банкінгу завжди виділявся, – пласти-
кова карта як елемент щоденного спілкування клі-
єнта з банком. За статистикою до кінця 2016 року 
95 тис. українців були активними користувачами 
карт рівня Platinum, самих карт при цьому було 
випущено 170 тис. Картами вищого рівня Infinite, 
Centurion, Word Signia володіють 6,5 тис. українців, 
і у кожного з них приблизно по дві преміальні карти. 
Всього таких карт випущено 13 тисяч. Тому банки 
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приділяють йому дуже велику увагу пластиковим 
карткам – його наповнення, оформлення, додаванню 
нових напрямків [4]. На нашу думку це буде розви-
ватися і поглиблюватися також і в майбутньому.

У підсумку, українському Private banking прита-
манні деякі особливості:

• обережне ставлення до розміщення коштів 
в іноземній валюті (фактично обмежений доступ до 
коштів), громадяни воліють «зберігати» в готівці;

• оперування короткими (або середніми) стро-
ками розміщення коштів (3-6 місяців);

• відмова від послуг нефінансових послуг, пере-
важають прагматизм, розрахунок і економія;

• відмова від складних фінансових інстру-
ментів;

• українські клієнти бояться довірити свої капі-
тали тільки одному банку, так як у них ще немає 
такого досвіду, тим самим збільшується нестабіль-
ність клієнтської бази.

При цьому, спостерігається зниження рівня 
довіри заможних клієнтів до банківської системи 
України: вони прагнуть виводити кошти за кордон, 

диверсифікують вклади в різних банках, а також ско-
рочують терміни розміщення вкладів.

Висновки. Можна констатувати, що в умовах 
України більшість банківських установ сьогодні 
ще не готові запропонувати сервіс Private banking 
у західному розумінні. Таким чином, ми вважаємо, 
що з метою прискореного розвитку українського 
ринку Private banking в даний час необхідно:

по-перше – провести значні зміни в законодав-
стві, особливо в сегменті валютного регулювання. 
Потрібно відновити роботу з фондовими ринками, 
розширити інвестиційні можливості як для банків, 
так і для клієнтів;

по-друге – зважаючи на обмеженість фондового 
ринку, а вірніше, відсутності інвестиційного ринку, 
запрошуючи західних спеціалістів банкам слід про-
водити заходи економічної спрямованості для під-
тримки довіри до клієнтів;

по-третє – зробити акцент на розробку небан-
ківських послуг, перш за все на юридичні послуги 
по захисту капіталу для підтримки власного іміджу 
та позиціонування себе як «бренд».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
PRIVATE BANKING В УКРАИНЕ

Дячок Д.С.
студент кредитно-экономического факультета
Одесского национального экономического университета

После кризиса 2014-2015 годов сложно утверждать, что в Украине существует классический Private banking. 
Мы видим, что банки начали снижать уровень входа в бизнес и больше ориентироваться на Премиум-бан-
кинг. В связи с этим в статье рассматриваются проблемы и перспективы развития современного украинского 
частного банковского обслуживания. Освещено приоритеты клиентов в этом направлении. Рассмотрено ста-
тистику по клиентскому портфеля украинских банков, а также динамика изменения количества миллионеров 
в Украине. Описано продуктовое предложение банков для клиентов с крупным частным капиталом. Сформи-
ровано рекомендации по улучшению ситуации в данном бизнесе.
Ключевые слова: Private banking, сегментация клиентов, валютный ринок, инвестиции, небанковские финан-
совые услуги.
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FOR PRIVATE BANKING IN UKRAINE
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After the 2014-2015 crisis, it’s hard to say that there is a classic Private banking in Ukraine. We see that banks began 
to lower the level of entry into the business and focus more on Premium – banking. In this regard, the article deals with 
the problems and prospects of the development of modern Ukrainian private banking services. The priorities of clients 
in this direction are highlighted. The statistics of Ukrainian banks, as well as the dynamics of changes in the number 
of millionaires in Ukraine are considered. A description of the product offer of banks for clients with large private 
capital. Recommendations were made to improve the situation in this business.
Keywords: Private banking, customer segmentation, currency market, investment, non-bank financial services.
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ОЦІНКА ОБСЯГІВ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ  
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Єргієва Ю.О.
студентка кредитно-економічного факультету
Одеського національно-економічного університету

У статті розглянуто процеси кредитування малого та середнього бізнесу в України. Наведено резуль-
тати діяльності малих та середніх підприємств в Україні. Проаналізовано основні причини змен-
шення кількості підприємств малого та середнього бізнесу. Розглянуто галузеву структуру креди-
тування малого та середнього бізнесу. Запропоновано перелік рекомендацій для розвитку малого 
та середнього бізнесу: надання пільгового періоду оподаткування для підприємств малого та серед-
нього бізнесу, що займаються інноваційною діяльністю, а також удосконалення законодавчої бази 
регулювання діяльності малих та середніх підприємств.
Ключові слова: підприємництво, малий та середній бізнес, держава, кредит, кредитування малого 
та середнього бізнесу.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
середній та малий бізнес як сектор економіки 
став панівним за чисельністю та обсягами вироб-
ництва у провідних країнах світу. Для України, 
яка знаходиться на стадії побудови ринкових від-
носин малий та середній бізнес є основою соці-
ально-економічного розвитку населення. Малі 
та середні підприємства дають змогу в найбільш 
короткий термін здійснити структурну перебудову 
економіки, сприяють насиченню ринку новими 
товарами та послугами, послабленню монополіс-
тичних тенденцій в економіці країни шляхом роз-
витку та посилення конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чну увагу проблемам розвитку кредитування малого 
бізнесу в Україні приділено у працях таких науков-
ців, як А.М. Безус, О.Б. Донець, С. Панцир, О.І. Тим-
ченко, О.С. Філін та ін. Але в сучасних умовах необ-
хідно і далі досліджувати цю проблему.

Метою статті є аналіз розвитку малого та серед-
нього бізнесу в Україні, банківського кредитування 
малого та середнього бізнесу та напрямів його 
активізації.

Виклад основного матеріалу. Одним із прі-
оритетних завдань для сучасної України є досяг-
нення стабільного економічного зростання. Малий 
та середній бізнес (МСБ) є одним з головних чин-
ників зростання економіки держави, забезпечуючи 
надходження податкових та інших видів платежів 
до бюджету, створюючи конкурентне середовище 
в галузях економіки, зниження рівня безробіття 
в країні. Однією з основних проблем малого біз-
несу є нестача фінансових ресурсів. Саме кредит 
є тим інструментом, який може вирішити важливу 
проблему та сприяти активізації процесів розвитку 
малого та середнього бізнесу в Україні.

Необхідно зауважити, що із загостренням полі-
тично-економічної кризи 2014-2015 рр. у складній 
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ситуації опинилися підприємства МСБ. У цей час 
найгострішими проблемами економіки стали падіння 
темпів кредитування реального сектора економіки. 
Дуже високі процентні ставки і ризики обмежували 
можливості підприємств залучати фінансові ресурси 
для розвитку. Розглянемо вплив малого та серед-
нього бізнесу на економіку країни (табл. 1).

Таблиця 1
Результати діяльності  
малих і середніх підприємств в Україні 
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2014 1454,9 - 670,2 46,1 392668 -
2015 1566,7 7,7 705,0 45,0 340504 -13,3
2016 1979,4 26,3 937,1 47,3 343018 0,7
2017 2383,1 20,4 1177,3 49,4 305986 -10,8

Складено автором за даними [1]

Дані наведеної таблиці свідчать, що 
з 2013 по 2016 рр. зростає номінальний ВВП. Так 
у 2013 р. обсяг ВВП складав 1454,9 млрдн. грн, 
а у 2016 р. збільшився на 63,8% порівняно 
з 2013 р. Обсяг реалізованої продукції у 2013 році 
склав 670,2 млн. грн, а у 2016 році він збільшився 
на 75,7%. Протягом 4 років кількість підприємств 
малого та середнього бізнесу зменшувалась, а обсяг 
ВВП збільшувався, що свідчить про номінальне 
зростання ВВП, тобто це зростання обумовлено 
інфляцією та девальвацією гривні.

У розвинених країнах, обсяг реалізованої про-
дукції (товарів, послуг), що припадають на малі 
та середні підприємства, складають близько 60% 
[3]. Розглянемо динаміку питомої ваги підприємств 
у обсязі реалізованої продукції в Україні (табл. 2).

Таблиця 2
Питома вага підприємств у обсязі  
реалізованої продукції за 2013-2016 рр.

РІК, НА 
01.01

ПІДПРИЄМСТВА 
Великі Середні Малі у т. ч. мікро

2014 39,6 38,4 22,0 6,5
2015 39,1 38,6 22,3 6,5
2016 37,0 39,0 24,0 7,1
2017 35,6 39,7 24,7 7,2

Складено автором за даними [1]

З наведених даних видно, що за останні роки про-
стежується позитивна тенденція щодо обсягу реалі-
зованої продукції (товарів, послуг) малими та серед-
німи підприємствами, так в Україні з 2013 по 2016 рр. 
відбулося підвищення цього показника на 3,3 в.п., 
та склало у 2016 році 39,7% середніх підприємств, 
17,5% малих підприємств та 57,2% разом.

Джерелами розвитку малого бізнесу є: власні, 
державні, запозичені кошти [4]. У 2016 р. основним 
джерелом фінансування залишалися власні кошти – 
65%, банківські кредити – 25%, бюджетні кошти – 
10%. У той час як в економічно розвинених країнах 
частка банківських кредитів складає не менше 60% 
від загального обсягу фінансування МСП [3]. Тобто 
необхідно збільшувати обсяги кредитування малого 
та середнього бізнесу в Україні, особливо це стосу-
ється інноваційних галузей.

За даними служби статистики України [1], 
значення питомої ваги кредитів, наданих МСБ  
у 2013-2016 рр. коливалося від 25% до 28%, загаль-
ний обсяг кредитів, у 2013р. становив 260 млрд., а 
у 2016 р. – близько 280 млрд. грн. У розвинених кра-
їнах найбільшу питому вагу у кредитах МСБ займа-
ють кредити у інновації. Галузеву структуру креди-
тів МСБ в Україні наведено в таблиці 3.

За даними табл. 3 можна зробити висновок, що 
найбільша частка кредитів МСБ зосереджена в тор-
гівлі (у 2013 р. – 45,97%, у 2016 р. – 41,7%), через 
високу оборотність ресурсів цих компаній. Най-
менше кредитів – у соціальній сфері (освіта, охо-
рона здоров’я). Натомість, як у цілому по економіці, 
обсяги кредитування малих підприємств інновацій-
них галузей знижуються. Така структура кредиту-
вання потребує вдосконалення для її переходу на 
інноваційний шлях розвитку.

Зауважимо, що в Стратегії розвитку малого 
та середнього бізнесу України до 2020 року визна-
чено причини зменшення кількості підприємств 
малого та середнього бізнесу: неузгодженість дер-
жавної політики у сфері розвитку підприємництва; 
нестабільне та непередбачуване регуляторне серед-
овище, в якому функціонують суб’єкти малого 
і середнього підприємництва; недостатня інститу-
ційна спроможність реалізації державної політики 
у сфері розвитку підприємництва; низький рівень 
прямих іноземних інвестицій та обмежений обсяг 
інвестування в експортоорієнтовані підприємства; 
обмежене бюджетне фінансування внаслідок еко-
номічної рецесії 2014-2015 рр. (обмежена державна 
підтримка певних сфер державної політики, зокрема 
розвитку малого і середнього підприємництва); 
обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до ресурсів (фінансових, майно-
вих, природних тощо); значна частка неформального 
сектору економіки, що, за оцінками Європейського 
інвестиційного банку, становить близько 20 відсотків 
кількості зайнятого населення; невідповідність існу-
ючої інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва як потребам малого і середнього 
підприємництва, так і кількості та якості надання 
послуг, на регіональному рівні [6].

Але більш значущими причинами для зменшення 
підприємств малого та середнього бізнесу були:

1. Проблеми із законодавчою базою та норма-
тивно-правових актів, щодо регулювання діяльності 
малих та середніх підприємств, закони що стосуються 
регулювання МСБ є застарілими і сформовані на 
основі радянських законів, що зараз не є актуальним;
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2. Високий рівень оподаткування для малих 
та середніх підприємств, так на підприємства МСБ 
податкове навантаження сягає 39,5% (податок на 
прибуток – 18%, податок на додану вартість – 20,0% 
та військовий сбір – 1,5%, а також в залежності від 
виду діяльності, також може бути акцизний сбір, 
екологічний податок, мито, плата за землю);

3. Недостатній рівень розвитку виробничої 
та соціальної інфраструктури;

4. Проблеми в економіці, що значно впливають 
на діяльність малого та середнього бізнесу, такі як 
високий рівень інфляції та постійна девальвація 
гривні. Так, за останні роки інфляція сягала 12-13%, 
а гривня девальвувала за останні роки більш ніж 
в 3 рази [5].

Висновок. Для ефективної підтримки та визна-
чення головних перспектив розвитку малого та серед-
нього підприємництва на регіональному та місце-
вому рівнях необхідно:

1. Удосконалення законодавчої бази та норма-
тивно-правових актів, що регулюють діяльність 
малих та середніх підприємств.

2. Надання пільг при відкритті малого та серед-
нього підприємства, наприклад, надання одноразо-

вої допомоги, щодо започаткування власної підпри-
ємницької діяльності.

3. Надання пільгового періоду оподаткування для 
підприємств малого та середнього бізнесу, що займа-
ються інноваційною діяльністю, а також при їх кре-
дитуванні.

4. Запровадити механізми державно-приватного 
партнерства у сфері підтримки малого підприємни-
цтва на місцевому рівні [7].

Аналіз структури та динаміки кредитування 
малого і середнього бізнесу в Україні засвідчив 
його стагнацію: так у 2016 році відбулося незна-
чне зростання обсягів кредитування МСБ (на 
7,6%), але враховуючи рівень інфляції, можна 
зробити висновок, що зростання обсягів кредиту-
вання МСБ було від’ємним. У складних кризових 
умовах особливістю банківського кредитування 
МСБ в Україні є незначна частка суб’єктів МСБ, 
що користуються банківськими кредитами (80% 
малих підприємств не використовують позики 
і кредити) за домінування у кредитному портфелі 
банків кредитів суб’єктам оптової і роздрібної 
торгівлі за фактичної відсутності кредитів іннова-
ційним підприємствам.

Таблиця 3
Обсяги кредитування малого та середнього бізнесу за видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності 2014 2014 2015 2016
млрд. грн % млрд. грн % млн. грн % млн. грн %

Сільське, лісове та рибне господарство 19, 3 7,3 23,5 7,68 24 154,20 8,01 26,5 9,7
Промисловість 40 15 54,7 17,9 68 879,90 22,84 81,9 29,9
Будівництво 11,3 4,3 11,6 3,78 10 410,40 3,45 4,6 1,7
Оптова та роздрібна торгівля 120,3 46 126,8 41,47 110 868,20 36,77 114,2 41,7
Транспорт 8,7 3,3 8,6 2,82 9 278,80 3,08 9,6 2
Фінансова та страхова діяльність 11,3 4,3 7,5 2,46 8 338,10 2,77 8,6 3,1
Операції з нерухомим майном 22,9 8,7 26,8 8,78 25 386,20 8,42 15,1 5,5
Інші галузі 26,43 10 36,54 11,96 32 994,60 10,94 17,9 6,3

Складено автором за даними [1]
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ  
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Ергиева Ю.О.
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В статье рассмотрены процессы кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Приведены результаты 
деятельности малых и средних предприятий в Украине. Проанализированы основные причины уменьшения 
количеству предприятий малого и среднего бизнеса. Рассмотрена отраслевая структура кредитования малого 
и среднего бизнеса. Предложен перечень рекомендаций для развития малого и среднего бизнеса: предостав-
ление льготного периода налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся инно-
вационной деятельностью, а также совершенствование законодательной базы регулирования деятельности 
малых и средних предприятий.
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, государство, кредит, кредитование малого 
и среднего бизнеса.

EVALUATION OF THE CREDITING OF BANKS  
OF SMALL AND SERIOUS BUSINESSES

Yergiieva Y.O.
Student of the Faculty of Economics and Finance
Odessa National University of Economics

The article considers the processes of lending to small and medium-sized businesses in Ukraine. The results of activity 
of small and medium-sized enterprises in Ukraine are presented. The main reasons for the decrease in the number 
of small and medium-sized businesses are analyzed. The sectoral structuring of small and medium business is 
considered. A list of recommendations for the development of small and medium-sized businesses is proposed: 
the provision of a grace period for small and medium-sized businesses engaged in innovation activities, as well as 
the improvement of the legislative framework for regulating the activities of small and medium-sized enterprises.
Keywords: entrepreneurship, small and medium business, state, loans, lending to small and medium businesses.
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Діяльність кожного підприємства в складних ринкових умовах, що склалися, пов’язана з великою 
кількістю ризиків. Одним з найбільш загрозливих їх видів є фінансовий ризик. Через специфіку своєї 
діяльності такі фінансові інститути, як страхові компанії, працюють в умовах подвійного ризику. 
На сьогодні відсутній єдиний підхід до класифікації фінансових ризиків в страхових компаній, що 
ускладнює побудову ефективної моделі управління фінансовими ризиками в страховій діяльності. 
Статтю присвячено дослідженню стану розвитку страхування фінансових ризиків в Україні. Проана-
лізовано стан ринку страхування фінансових ризиків в Україні та визначено перспективи розвитку 
даного виду страхування.
Ключові слова: фінансовий ризик, страхування, страховий ринок, ризик, невизначеність.

Постановка проблеми. Інститут страхування 
фінансових ризиків у структурі економічних інсти-
тутів займає одне з головних місць та виступає 
важливим вектором розвитку соціально-економіч-
ної політики держави. Нестабільність грошового 
та валютного ринків України протягом останнього 
року та реалізація політичних ризиків спонукають 
науковців та суб’єктів підприємницької діяльності 
до більш глибокого вивчення поняття та теорії 
ризику, особливо фінансового ризику. Незважаючи 
на високу актуальність дослідження сутності фінан-
сових ризиків, досі не існує загальноприйнятого 
визначення, які саме ризики є фінансовими.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню теорії фінансових ризиків, питанням 
страхування фінансово-кредитних ризиків присвя-
тили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені-
економісти, як: І. Бланк, Т. Вейган, Н. Внукова, 
К. Воблій, А. Гвозденко, В. Глущенко, М. Клап-
ків, С. Осадець, Ж. Перар, Д. Фарни, Л. Хорін, 
Я. Шумелда та ряд інших.

Мета дослідження полягає у вивченні питань 
визначення поняття «фінансові ризики», визначенні 
закономірностей їх існування та можливостей ніве-
лювання за допомогою страхування.

Виклад основного матеріалу. Кожен суб’єкт 
господарювання має ризики фінансових втрат, такі 
як втрата або недоотримання прибутку через якісь 
непередбачувані обставини, пов’язані з веден-
ням підприємницької (фінансової) або кредитної 
діяльності.

Фінансові ризики – це загрози, які характеризу-
ються ймовірністю втрат фінансових ресурсів у під-
приємницькій діяльності, а страхування фінансових 
ризиків, відповідно, є захистом для підприємців 
та комерційних банків від настання несприятливих 
умов для їхньої діяльності і втрат грошових коштів. 
Ризик присутній в усіх видах діяльності, сферах 

та на всіх рівнях економіки (світовому, державному, 
на рівні підприємств) [1].

Фінансовий ризик не може існувати без реалізації 
низки умов. Розглянемо необхідні умови його існування:

– особа, що приймає рішення
– одне і теж рішення може різними людьми харак-

теризуватися різним рівнем ризику;
– необхідність прийняття рішення, що пов’язане 

з реалізацією фінансової діяльності, характеризу-
ється природною невизначеністю;

– ризик перетікає в часі, при цьому він може бути 
як обмеженим (під час кредитування), так і необме-
женим (під час інвестування у цінні папери);

– ризик передбачає наявність певного результату 
діяльності, який може бути позитивним, негативним 
або нульовим [2].

Слід зазначити, що практика впровадження 
та застосування фінансового ризик- менеджменту 
тільки починає набувати широкого застосування. 
Проте, сучасна дійсність вже вимагає від страхових 
компаній змін підходів до фінансового планування, 
а тому зараз зростає роль оцінки та управління 
фінансовими ризиками компаній, які проваджують 
свою діяльність у страховому бізнесі України. В той 
же час, оцінці ризиків страхових компаній у про-
цесі бюджетування і ризику діяльності страховика 
в цілому надається недостатньо уваги, хоча сам 
характер страхової діяльності, ймовірнісна природа 
фінансових потоків страхової компанії породжує 
серйозні особливості, як в структурі, так і в дина-
міці самого ризику. В цілому, вітчизняний страхо-
вий ринок характеризується слабким попитом на 
страхові послуги, а також прямою залежністю від 
макроекономічної кон’юнктури. Це підтверджується 
достатньо низьким рівнем протягом багатьох років 
частки чистих страхових платежів у ВВП (табл. 1).

Зростання обсягів чистих страхових виплат за 
2015 рік відбулося за рахунок суттєвого збільшення 
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чистих страхових виплат за договорами страхування 
фінансових ризиків на 1 215,7 млн. грн., Струк-
тура чистих страхових виплат за 2015-2016 пере-
розподілилася на користь страхування кредитів 
(з 302,6 до 1 101,7 млн. грн.), тоді як в страхуванні 
фінансових ризиків відбулось суттєве зниження. За  
2016-2017 рр. має місце збільшення страхування 
фінансових ризиків на 2 1.9% та на 14.3% до 
2015 рр., тоді як страхування зменшився показник 
42.1% в порівнянні з 2016 р. Отже,за останні 3 роки 
страхування фінансових ризиків мало найбільшу 
популярність в 2016 році.

Таблиця 1
Питома вага страхування у ВВП України  
за 2013-2017 рр.

Рік

Чисті страхові виплати 
млн. грн.

Співвідно-
шення обсягу 

чистих страхо-
вих платежів до 

ВВП, %

Страхування 
фінансових 

ризиків

Страху-
вання 

кредитів
2015 1 257,3 302,6 16%
2016 822,7 1 101,7 29%
2017 1 803,6 261, 3 17%

Джерело: [9; 3]

Таблиця 2
Рівень страхових виплат за видами страхування

Рік

Темпи приросту 
страхових виплат, %

Рівень чистих 
страхових виплат, %

Страху-
вання 

фінансових 
ризиків

Страху-
вання 
креди-

тів

Страху-
вання 

фінансових 
ризиків

Страху-
вання 
креди-

тів
2015 2 922,4 404,3 57.9 78,1
2016 -34,5 264,1 41, 4 217,8
2017 119,2 -76,3 98,6 151,1

Джерело: [9]

Рівень чистих страхових виплат із страхування 
фінансових ризиків станом на 2017 р. збільшився 
на 57,1 в.п. до рівня 98,6%; рівень чистих страхо-
вих виплат із страхування кредитів зменшився на 
139,7 в.п. до рівня 78,1%; Темп приросту збільшився 
на 119, 2% за страхуванням фінансових ризиків, тоді 
як за страхуванням зменшився на 76,3%.

Рівень чистих страхових виплат із страхування 
кредитів станом на 31.12.2016 збільшився на 66,7 в.п. 
до рівня 217,8%; рівень чистих страхових виплат 
із страхування фінансових ризиків зменшився на 
16,5 в.п. до рівня 41,4%. Темп приросту за страху-
ванням фінансових ризиків зменшився на 34,5%, а за 
страхуванням кредитів збільшився на 264,1%.

Рівень чистих страхових виплат із страху-
вання кредитів станом на 31.12.2015 збільшився на 
135,6 в.п. до рівня 151,1%; рівень чистих страхових 
виплат із страхування фінансових ризиків збіль-
шився на 55,8 в.п. до рівня 57,9%.

Страхування фінансових ризиків за своєю суттю 
відноситься до страхування відповідальності, але 

досить часто його умови включаються до страху-
вання майна. У разі віднесення страхування фінан-
сових ризиків до страхування майна страхувальник 
має можливість страхувати не лише збиток, нанесе-
ний майну, що страхується, але й неотриманий (очі-
куваний) прибуток. Найбільшого поширення серед 
видів страхування фінансових ризиків отримало 
страхування відповідальності суб’єкта економіки за 
невиконання зобов’язань перед своїми інвесторами 
або позичальниками.

Таблиця 3
Динаміка розвитку ринку страхування  
фінансових ризиків та страхування кредитів  
за 2015-2017 рр.

2015 2016 2017
Валові страхові премії за 
майновим страхуванням, 
млн. грн.
- валові премії за стра-
хуванням фінансових 
ризиків, млн. грн.
- валові премії за стра-
хуванням кредитів, млн. 
грн.

17111,3

3598,6

348,7

20221,5

3596,7

531,0

25495,6

5594,4

365,0

Питома вага валових 
премій за страхуванням 
фінансових ризиків у 
валових преміях за май-
новим страхуванням, %

21,03 17,79 21,94

Питома вага валових 
премій за страхуванням 
фінансових ризиків 
та кредитів у валових 
преміях за майновим 
страхуванням, %

23,07 20,41 23,37

Джерело: [6; 7; 8]

Останні роки страхування фінансових ризиків 
та страхування кредитів займають майже третину 
від обсягу майнового страхування, і збір премій 
за даними видами страхування в цілому зростає 
(табл. 3). Для страхування фінансових ризиків харак-
терним є високий рівень невизначеності, тому стра-
ховики досить жорстко підходять до підбору стра-
хувальників. У середньому із загальної кількості 
звернень потенційних страхувальників до страхових 
компаній із метою застрахувати фінансові ризики 
позитивну відповідь отримують лише близько 20%. 
Це пов’язано з тим, що страхові компанії з метою 
забезпечення власної безпеки, проводять детальний 
аналіз фінансового стану потенційних страхуваль-
ників, їх кредитної історії та проектів, що підляга-
ють страхуванню.

Для покращення даної ситуації потрібно побу-
дувати ефективний механізм фінансового ризик-
менеджменту у страхових організаціях необхідно 
чітко окреслити існуюче коло фінансових ризиків. 
Процес управління фінансовими ризиками на під-
приємстві передбачає одержання необхідних для 
прийняття рішень даних про джерела та рівень 
ризиків, оцінку потенційних збитків, з одного боку, 
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та витрат на прийняття протиризикових заходів, 
з іншого боку, та на цій основі вибір відповідних 
методів управління.

Однією важливою проблемою, яка виникає 
при укладанні та виконанні договорів страху-
вання кредитних ризиків є недосконалість вітчиз-
няного законодавства у цій сфері. Недоліком 
страхування кредитних ризиків є те, що страхо-
вик не вступає у безпосередні правові відносини 
з банком-кредитором, а пов’язаний з ним опо-
середковано. Практика показує, що позичальник 
дуже часто не виконує умов договору або свідомо 
порушує строки їх виконання, що дає можли-
вість відмовити страховику у виплаті страхового 
відшкодування банку. Тому необхідним є виро-
блення загальних умов кредитного страхування, 
які б охоплювали найсуттєвіші норми кожного 
виду страхування [5].

Для підвищення ефективності страхового ринку 
необхідна його реструктуризація, яка повинна вклю-
чати наступні елементи:

– створення повноцінного високопрофесійного 
регулятора із законодавчим визначенням механізмів 
його впливу на ринок з урахуванням інтересів усіх 
учасників;

– посилення контролю над капіталізацією і пла-
тоспроможністю страхових компаній, підвищення 
вимог до якості їх активів;

– встановлення жорсткого контролю над безу-
мовним і своєчасним виконання страховиками своїх 
зобов’язань перед клієнтами;

– введення ефективного механізму протидії дем-
пінгу та недобросовісної конкуренції;

– очищення ринку від неплатоспроможних і недо-
капіталізованих компаній;

– створення механізму контролю над діяльністю 
інституту страхових посередників;

Такі заходи відповідають в першу чергу покли-
кані захищати інтереси споживачів страхових фінан-
сових послуг [4].

Висновки. У світовій практиці страхування 
фінансово-кредитних ризиків є поширеною послу-
гою, але на вітчизняному страховому ринку у неї 
неоднозначна репутація. Вважається, що недоско-
нала нормативно-правова база страхування фінансо-
вих та кредитних ризиків і відсутність методичного 
забезпечення сприяють використанню страхування 
фінансових ризиків для податкової оптимізації 
та переведення коштів в готівку.

Страхування фінансових ризиків має суттєві від-
мінності від страхування класичних ризиків. Стра-
хові компанії під час впровадження страхування 
фінансових ризиків на ринку України повинні врахо-
вувати суть та особливості даного виду страхування, 
підготувати відповідне методичне та кадрове забез-
печення. Врахування та впровадження пропонова-
них заходів дасть змогу страховим компаніям роз-
вивати даний вид страхування в Україні та зробити 
його більш прибутковим.

Страхування є перспективним методом покриття 
фінансових ризиків підприємств в умовах різкого 
коливання курсу, знецінення національної валюти 
та зростання відсоткових ставок. Однак не зважа-
ючи на переваги страхування, з огляду на наявність 
вищевикладених проблем і враховуючи те, що цей 
метод є відносно дорогим для постійного викорис-
тання, особливо в умовах, що склалися зараз, під-
приємства повинні вживати і інших додаткових захо-
дів покриття або мінімізації фінансових ризиків, що 
забезпечать оптимізацію їх фінансових потоків.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Деятельность каждого предприятия в сложных рыночных условиях, сложившихся связана с большим коли-
чеством рисков. Одним из наиболее угрожающих их видов является финансовый риск. В силу специфики 
своей деятельности такие финансовые институты, как страховые компании, работающие в условиях двойного 
риска. На сегодня отсутствует единый подход к классификации финансовых рисков в страховых компаний, 
что затрудняет построение эффективной модели управления финансовыми рисками в страховой деятельно-
сти. Статья посвящена исследованию состояния развития страхования финансовых рисков в Украине. Проана-
лизировано состояние рынка страхования финансовых рисков в Украине и определены перспективы развития 
данного вида страхования.
Ключевые слова: финансовый риск, страхование, страховой рынок, риск, неопределенность.
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The activity of each enterprise in the complex market conditions is associated with a large number of risks. One 
of the most threatening types is financial risk. Due to the specifics of their activities, financial institutions such as 
insurance companies operate in a dual-risk environment. To date, there is no single approach to the classification 
of financial risks in insurance companies, which complicates the construction of an effective model of financial risk 
management in insurance activities. The article is devoted to the study of the state of development of financial risk 
insurance in Ukraine. The state of the market of insurance of financial risks in Ukraine is analyzed and the prospects 
of development of this type of insurance are defined.
Keywords: financial risk, insurance, insurance market, risk, uncertainty.



67

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 338.262

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГΟСПΟДАРЮВАННЯ

Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Запорізького національного університету
Зубачова В.І.
студентка економічного факультету,
освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування"
Запорізького національного університету

У статті були дοсліджені пοняття «інвестиції» і «інвестиційна діяльність» А такοж рοзглянута акту-
альність дοслідження інвестиційнοї діяльнοсті на регіοнальнοму рівні, рοзглянуті οсοбливοсті інвес-
тиційного клімату в Запοрізькій οбласті. У статті за дοпοмοгοю синтезу екοнοмічнοї інфοрмації 
були прοаналізοвані пοказники інвестиційнοї діяльнοсті, прοведена οцінка сучасних тенденцій 
інвестиційнοї сфери регіοну за даними статистичних даних, структура οрганізаційнοї підтримки 
інвестиційнοї діяльнοсті, сфοрмοвані напрямки рοзвитку данοї сфери стοсοвнο οскільки він 
рοзглядався регіοну.
Ключοві слοва: інвестиції, інвестиційна діяльність, статистичний аналіз інвестицій, οрганізаційна 
підтримка інвестицій, інфраструктура, аналіз і οцінка, динаміка інвестиційнοї діяльнοсті, структура 
інвестицій, напрямки рοзвитку екοнοміки.

Пοстанοвка прοблеми. Інвестиційна діяль-
ність визначає вирішальне значення в рοзвитку 
сοціальнο-екοнοмічнοї сфери регіοну, підви-
щення кοнкурентних пοзицій. Недοстатня вивче-
ність οрганізаційних аспектів οцінки та аналізу 
інвестиційнοї діяльнοсті та прοцесів на рівні 
регіοну визначили кοлο питань, щο рοзглядаються 
в даній статті.

Стан дοслідження. Питання інвестиційнοї 
діяльнοсті були висвітлені в рοбοтах В. І. Бачинськοгο, 
Дж. Бейлі, І. Ο. Бланка, Е. І. Мантаевοй, 
Е. Ο. Учурοвοй, В. С. Гοлденοвοй. Разοм з тим вини-
кає неοбхідність в пοдальшοму аналізі пοказників 
інвестиційнοї діяльнοсті, οцінки сучасних тенденцій 
інвестиційнοї сфери регіοну за οстанніми даними 
Запοрізькοї οбласті.

Мета дослідження. Прοведення ана-
лізу сучаснοгο стану інвестиційнοї сфери на 
регіοнальнοму рівні, οцінки інвестиційних прοцесів, 
щο прοхοдять в Запοрізькій οбласті.

Виклад οснοвнοгο матеріалу. Базοвим 
елементοм інвестиційнοї діяльнοсті є пοняття «інвес-
тиція», запοзичене від латинськοгο слοва «investire», 
щο в перекладі οзначає «οдягати», «οдягати». 
Дане пοняття булο предметοм дοслідження різних 
пοкοлінь екοнοмістів. Дο 1980-х рοків цей термін не 
викοристοвувався у вітчизняній екοнοмічній літе-
ратурі, і згадувався він в οснοвнοму в перекладних 
рοбοтах західних екοнοмістів, які рοзглядали інвес-
тиції в єднοсті двοх аспектів: ресурсів (капітальних 
ціннοстей) і вкладень (витрат). Так, Дж. М. Кейнс 
визначав інвестиції як «пοтοчний приріст ціннοсті 
капітальнοгο майна в результаті вирοбничοї 
діяльнοсті данοгο періοду», як ту «частину дοхοду 
за даний періοд, яка не була викοристана для 
спοживання» [1].

Нοрмативнο-правοвοве тлумачення пοняття 
«інвестиції» та регулювання інвестиційнοї діяльнοсті 
загалοм, загальнοправοві, екοнοмічні та сοціальні 
умοви інвестиційнοї діяльнοсті, мету та фοрми 
державнοгο регулювання інвестиційнοї діяльнοсті, 
права та οбοв’язки суб’єктів інвестиційнοї діяльнοсті 
найбільш пοвнο визначає Закοн України «Прο інвести-
ційну діяльність». Цей закοн дає таке визначення, щο 
є вихідним у більшοсті дοслідників: «Інвестиції – це 
всі види майнοвих та інтелектуальних ціннοстей, які 
вкладають в οб’єкти підприємницькοї та інших видів 
діяльнοсті, внаслідοк якοї ствοрюється прибутοк 
(дοхід) абο дοсягається сοціальний ефект» [2].

На сьοгοднішній день немає «ідеальнοї» 
і всеοсяжнοї трактування дοсліджуванοгο пοняття, 
т. к. інвестиції мοжна рοзглядати, дοтримуючись 
багатοрівневοгο підхοду, згіднο з яким виділяють 
інвестиційну діяльність на рівні країни в цілοму, на 
регіοнальнοму рівні, на галузевοму рівні і на рівні під-
приємства, представляється дοцільним пοгοдитися 
з визначенням інвестицій, даними В. В. Спіциним 
стοсοвнο регіοнальнοї інвестиційнοї системи. Οтже, 
інвестиції на регіοнальнοму рівні – це «грοшοві 
кοшти та інші ціннοсті, щο вкладаються в οб’єкти 
підприємницькοї та іншοї діяльнοсті з метοю 
οтримання дοхοду (абο ефекту) як гοспοдарюючим 
суб’єктοм, щο безпοсередньο здійснює інвестування 
(інвестοрοм), так і всієї регіοнальнοї системοю» [1].

Οзнайοмившись з ключοвим пοняттям «інвес-
тиції», мοжна перейти дο пοняття інвестиційнοї 
діяльнοсті. Ймοвірнο, буде незайвим в першу чергу 
рοзглянути існуючу прοблему οтοтοжнення пοнять 
«інвестиційна діяльність» та «інвестування». 
Деякі екοнοмісти такοж рοзрізняють «інвесту-
вання» та «інвестиційну діяльність», вважаючи, щο 
перше пοняття – це тільки пοчаткοвий етап другοгο 
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(так, відпοвіднο дο такοгο пοгляду, інвестиційна 
діяльність включає три етапи: власне, інвесту-
вання; перетвοрення вкладених кοштів у приріст 
капітальнοї вартοсті, οтримання прибутку і (абο) 
сοціальнοгο ефекту). Οднак у багатьοх джерелах все 
ж ставлять знак рівнοсті між інвестиційнοю діяль-
ністю у вузькοму сенсі і інвестуванням, рοзуміючи 
під ними прοцес перетвοрення інвестиційних 
ресурсів [1]. Так, наприклад, В. В. Аладьин [1] вва-
жає, щο рух інвестицій в регіοні складається з двοх 
стадій: на першій стадії відбувається безпοсередньο 
інвестиційна діяльність, абο інвестування – вкла-
дення кοштів з інвестиційних ресурсів; на другій 
стадії передбачається οкупність інвестиційних 

витрат і οтримання дοхοду. Таким чинοм, не мοжна 
назвати прοблему прирівнювання вищеназваних 
пοнять вирішенοю.

Таким чинοм, за свοїм екοнοмічним змістοм 
інвестиційна діяльність виявляється ширше, ніж 
інвестиції. Вοна включає в себе не тільки вкладені 
кοшти, а й прοцес акумулювання цих кοштів (інвес-
тиційних ресурсів), інвестування цих кοштів, а 
такοж кοнтрοль за прοцесοм вилучення і рοзпοділу 
результатів експлуатації οб’єктів інвестування.

Так, прοцес глοбалізації світοвοї екοнοміки 
призвів дο виникнення не тільки на рівні країни, а 
й регіοнальнοї кοнкуренції, щο булο οбумοвленο 
низкοю фактοрів:

 Рис. 1. Інвестиційна карта Запοрізькοї οбласті
Джерело: складено за даними Василівської районної державної адміністрації [6]
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– регіοн стає вузлοвим прοстοрοм, в якοму 
взаємοдіють регіοнальна пοлітика, суб’єкти бізнесу 
та інвестοри, причοму центральне місце займає 
ринοк стратегічних інвестицій;

– фοрмування ринкοвих ніш для великих під-
приємств відбувається, спираючись на інтегрοвані 
регіοнальні ринки;

– виникає неοбхідність визначення пріοритетнοгο 
значення теритοріальнοгο аспекту галузевοгο 
рοзвитку, щο зумοвлює пοяву, пοряд з центральнοю 
владοю і великим бізнесοм, статусних регіοнів, най-
більш привабливих для інвестοрів;

– набір характеристик тοгο чи іншοгο регіοну 
впливає на йοгο інвестиційну привабливість і, 
як наслідοк, збільшення валοвοгο регіοнальнοгο 
прοдукту (ВРП) [3, с. 3].

Завдяки пοтужнοму прοмислοвοму та аграрнοму 
кοмплексам в Запοрізькοму регіοні спοстерігається 
зрοстання залучення та οсвοєння інвестиційних 
ресурсів. Інвестиційна карта Запοрізькοї οбласті 
відοбражена на рис. 1.

За 9 місяців 2017 рοку, підприємствами 
та οрганізаціями οбласті за рахунοк усіх джерел 
фінансування οсвοєнο 10,1 млрд. грн. капіталь-
них інвестицій (це 7 місце серед регіοнів і 4% від 
загальнοгο οбсягу пο Україні. Більш тοгο, це на 52% 
більше пοрівнянο з 2016 рοкοм і відпοвіднο – 1 місце 
пο Україні за темпοм прирοсту.

За οцінкοю Мінрегіοну України щοдο сοціальнο-
екοнοмічнοгο рοзвитку регіοнів за 9 місяців 
2017 рοку Запοрізька οбласть за напрямοм «Інвес-
тиційний рοзвитοк та зοвнішньοекοнοмічна співп-
раця» пοсіла ІІІ місце в державі. Крім тοгο за 
οцінкοю Рейтингοвοгο агентства «Єврο-Рейтинг» 
щοдο інвестиційнοї ефективнοсті οбластей Укра-
їни Запοрізька οбласть вкοтре пοкращила свοї 
пοказники і вийшла на ІІІ місце серед регіοнів 
України. Наразі рейтинг οбласті οцінюється на 
рівні ineB (висοкий).

У 2017 рοці в хοді реалізації пοнад 400 найваж-
ливіших інвестиційних прοектів регіοну οсвοєнο 
349,9 млн. грн., з них кοшти:

– державнοгο фοнду регіοнальнοгο рοзвитку – 
70,6 млн. грн.;

– субвенції з державнοгο бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування захοдів сοціальнο-
екοнοмічнοї кοмпенсації ризику населення, яке 
прοживає на теритοрії зοни – 10,3 млн. грн.;

– субвенції з державнοгο бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення захοдів щοдο сοціальнο-
екοнοмічнοгο рοзвитку οкремих теритοрій – 
200,0 млн. грн.;

– субвенції з державнοгο бюджету місце-
вим бюджетам на фοрмування інфраструктури 
οб’єднаних теритοріальних грοмад – 69,1 млн. грн.

В рамках прοграми сοціальнοгο партнер-
ства кοмпанія ДТЕК передала грοшοві кοшти 
для реалізації сοціальних прοектів: Приазοвськοї 
та Примοрськοї грοмад. В рамках прοектів будів-
ництва вітрοвих електрοстанцій на теритοрії 
Приазοвськοгο та Мелітοпοльськοгο райοнів 
кοмпанія ЮрοкейпЮкрейн здійснила інвестиції 
в рοзвитοк сοціальнοї інфраструктури на загальну 
суму 8,2 млн. грн. В рамках ІІ міжнарοднοгο 
інвестиційнοгο фοруму «InCoForum-2017» булο 
підписанο Дοгοвір прο внесοк «Юрοкейпу» ще 
330 000 єврο у рοзвитοк інфраструктури Гірсівськοї 
ΟТГ. В 2017 рοці кοмпанією «Нібулοн» булο 
завершенο будівництвο перевантажувальнοгο термі-
налу для зернοвих та οлійних культур у с. Біленьке 
Запοрізькοгο райοну. Пοтужне підприємствο булο 
ствοренο лише за 100 днів. Під час будівництва тут 
з’явились 1 500 рοбοчих місць. Бюджет грοмади 
οтримав дο 400 тисяч гривень дοдаткοвих кοштів.

Станом на 01.01.2017 обсяг внесених з початку 
інвестування прямих іноземних інвестицій (акці-
онерного капіталу) в економіку області становив 
815,3 млн. дол. США. Загалом інвестиції надійшли 
з 55 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування 
внесено 67,0% загального обсягу акціонерного капі-
талу. найбільше піі зосереджено у промисловості 
та в організаціях, що здійснюють фінансову та стра-
хову діяльність, тимчасове розміщування й органі-
зацію харчування. В економіку області іноземними 
інвесторами вкладено прямих інвестицій (акціо-
нерного капіталу) у 2016 році 14,9 млн. дол. США, 
у 1 кварталі 2017 року – 13,4 млн. дол. США.

Основні країни-інвестори Запорізької області 
зображено на рис. 2.

На імідж регіону в цілому та на його інвести-
ційну привабливість позитивно впливає успішний 
досвід реалізації інвестиційних проектів. Наочно 
відображають приклади успішного інвестування 
в нашій області ряд потужних підприємств з інозем-
ним капіталом, серед яких: «ДТЕК Дніпроенерго» 
ПАТ (Кіпр) «Запорізький автомобілебудівний 
завод» ПАТ (Південна Корея) «Пиво-безалкоголь-
ний комбінат «Carlsberg» ПАТ (Швеція) «Запорізь-
кий завод феросплавів» ПАТ (Кіпр) «Імідж Холдінг» 
ДП (Данія) «Український графіт» ПАТ (Естонія) 
«Експрес Інвест» ТОВ (Швейцарія) «Запоріжкран» 
ПАТ (Фінляндія) «Запорізький залізорудний комбі-
нат» ЗАТ (Словаччина) КП «Міжнародний аеропорт 
«Запоріжжя» (Австрія).

 
Рис. 2. Країни-інвестори Запорізької області
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Серед трьοх першοчергοвих крοків, які неοбхіднο 
здійснити для пοкращення інвестиційнοгο клімату 
України, експерти виділяють:

1) забезпечення ширοкοмасштабнοгο мирнοгο 
врегулювання ситуації на Дοнбасі;

2) здійснення пοдаткοвοї рефοрми;
3) прοведення антикοрупційнοї рефοрми.
Масштабні інвестиційні проекти, що реалізу-

ються в Запорізькій області наведено у таблиці 1.
Οснοвними перешкοдами для інвестування 

в Запοрізькій οбласті є висοкий рівень кοрупції, 
рοбοта судοвοї системи, стрοки рοзгляду дοкументації 
державними οрганами, а такοж пοдаткοвий режим 
і митні прοцедури.

Отже, інвестиції – οдин з найдієвіших інструментів 
підйοму екοнοміки. Без залучення інвестицій немοжливο 
реалізувати завдання щοдο структурнοї реοрганізації 
екοнοміки, підвищити технічний рівень вирοбництва 
і кοнкурентοспрοмοжність вітчизнянοї прοдукції, як на 
вітчизнянοму, так і світοвοму рівнях [5, с. 213].

Виснοвки. Таким чином, в статті було про-
ведено огляд понять «інвестиції» і «інвестиційна 
діяльність», а також проведено аналіз інвестиційної 
діяльності Запорізької області в 2017 році. Прове-
дення заходів щодо підвищення інвестиційної при-
вабливості Запорізького регіону призведе до зрос-
тання економіки, поліпшення соціальної сфери, 
підвищенню рівня життя населення.

Таблиця 1
Інвестиційні проекти, що реалізуються в Запорізькій області

Назва проекту Ініціатор Вартість Очікувані результати

Перевантажувальний річ-
ковий термінал ТОВ СП 
«НИБУЛОН»

ТОВ СП «НИБУЛОН» 500 млн. 
грн.

Відвантаження зернових та олійних куль-
тур на річковий транспорт. Перевезення 
до 4 млн. тонн зерна на рік. Створення 
1500 робочих місць, встановлення в школі 
комп’ютерних класів, облаштування фут-
больного поля, створення нових очисних 
споруд та відновлення дороги.

ДП «Хлібна база № 74» ТОВ СП «НИБУЛОН» 200 млн. 
грн.

Відновлення найпотужнішого в Україні 
елеватору місткістю 149,7 тис. тонн зерна, 
створення близько 300 нових робочих місць.

Стратегічна програма розви-
тку та технічної модернізації 
виробництва ТОВ «ЗТМК

ТОВ «Запорізький 
титано-магнієвий 
комбінат»

110 млн. 
дол. США

Модернізація виробництва ТОВ «ЗТМК», 
створення 1419 робочих місць

Проект будівництва вітрових 
електростанцій на території 
Приазовського та Меліто-
польського районів.

Компанія 
«euroCapenewenergy»

700 млн. 
євро 

ВЕС загальною потужністю вітряних елек-
тростанцій – 500 МВт. Створення 130 робо-
чих місць.

Проект будівництва соняч-
ної електростанції загаль-
ною потужністю 50 МВт 
ТОВ «Токмак СоларЕнер-
джі» на території м. Токмак

ТОВ «Токмак Солар 
Енерджі»

65 млн. 
євро

Кількість створених робочих місць під час 
будівництва – 740 осіб, під час експлуатації 
станції більше 100 осіб.

Проект будівництва парків 
вітрових електростанцій на 
територіях Приазовського, 
Приморського та Бердян-
ського районів області.

ТОВ «Вінд Пауер» 
ДТЕК

більше 
700 млн. 
євро

Створення вітропарку в Запорізькій 
області – «ДТЕК Приазовський», який 
включатиме Бердянську ВЕС (150 МВт), 
Приморську ВЕС (200 МВт) та Ботієвську 
ВЕС (200 МВт).

Джерело: [4]
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В статье были исследοваны пοнятия «инвестиции» и «инвестициοнная деятельнοсть» А также рассмοтрена 
актуальнοсть исследοвания инвестициοннοй деятельнοсти на региοнальнοм урοвне, рассмοтрены 
οсοбеннοсти климата в Запοрοжскοй οбласти. В статье с пοмοщью синтеза экοнοмическοй инфοрмации были 
прοанализирοваны пοказатели инвестициοннοй деятельнοсти, прοведена οценка сοвременных тенденций 
инвестициοннοй сферы региοна пο данным статистических данных, структура οрганизациοннοй пοддержки 
инвестициοннοй деятельнοсти, сфοрмирοваны направления развития даннοй сферы применительнο 
к рассматриваемοму региοну.
Ключевые cлοва: инвестиции, инвестициοнная деятельнοсть, статистический анализ инвестиций, 
οрганизациοнная пοддержка инвестиций, инфраструктура, анализ и οценка, динамика инвестициοннοй 
деятельнοсти, структура инвестиций, направления развития экοнοмики.

INVESTMENT ACTIVITIES OF ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS

Batrakova T.I.
Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the Department of Finance and Banking
State University «Zaporizhzhya National University»
Zubachova V.I.
Student of Economics Faculty Educational and Professional
Accounting and Taxation Program
State University «Zaporizhzhya National University»

In the article, the concepts of «investment» and «investment activity» were examined. Also, the relevance of researching 
investment activities at the regional level was considered, and climatic features in the Zaporozhye region were 
considered. In the article, with the help of the synthesis of economic information, the indicators of investment activity 
were analyzed, the current trends in the investment sphere of the region were assessed according to statistical data, 
the structure of organizational support for investment activity, directions for the development of this sphere were 
formed in the region under consideration.
Keywords: investments, investment activity, statistical analysis of investments, organizational support of investments, 
infrastructure, analysis and evaluation, investment activity dynamics, investment structure, directions of economic 
development.
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РОЗВИТОК ТА МАЙБУТНЄ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ
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В роботі досліджується розвиток і історія становлення криптовалюти в Україні. Розглянуто і проаналі-
зовано досвід провідних країн світу, а саме країн Азії, Європи та Сполучених Штатів Америки, щодо 
регулювання правового статусу криптовалюти і криптовалютних операцій. Визначено позитивні і нега-
тивні сторони діяльності з криптовалютою. За проведеними дослідженнями зроблені висновки і вису-
нуті сучасні тенденції та перспективи розвитку криптовалютного бізнесу в світі і в Україні зокрема. За 
перебігом останніх подій, саміту «Великої Двадцятки», зроблені висновки, що єдиного правового ста-
тусу криптовалюта наразі не має, та її майбутнє залежить від узгоджених рішень провідних країн. Для 
України питання щодо регулювання криптовалюти і операцій з нею також залишається невизначеним.
Ключові слова: криптовалюта, біткоін, майнінг, регулювання, лержава, криптовалютна операція.

Постановка проблеми. За останній час попу-
лярність криптовалюти різко зросла до неймо-
вірних масштабів. Зараз про неї знають всі – від 
звичайних людей до урядів великих країн. Проте, 
у зв’язку з обігом криптовалюти, постає питання 
щодо її регулювання на національному та між-
народному рівнях. Виникає багато перешкод, які 
треба дослідити та подолати. Найбільш гострою 
перешкодою стає механізм закріплення поняття 
та обігу в законодавстві. В період глобалізації еко-
номіки проблеми обігу та використання криптова-
люти переймає провідні країни світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням електронних грошей і криптовалюти 
займалось багато зарубіжних і вітчизняних вчених, 
серед яких свої праці представляли А. Бріс, Р. Бачо, 
Н. Сабо, С. Джонс, М. Ротбарт, О. Багинський, 
А. Бодюк, І. Кравчук, В. Дубенський, Л. Шевченко 
та інші. Проте, ці дослідження залишаються поверх-
невими і не дають чіткого уявлення про перспек-
тивність криптовалюти в майбутньому. Крім того, 
маловивченими залишаються питання використання 
криптовалют у вітчизняній фінансовій системі.

Мета дослідження. Метою цієї статті є вивчення 
і аналіз сучасного стану криптовалюти, та дослі-
дження сучасних тенденцій розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Криптовалюта – 
це віртуальна грошова одиниця, захищена за допо-
могою криптографії, відмінною рисою являється її 
децентралізація. Тобто емісію та транзакцію крип-
товалюти контролює не єдиний центр, який нале-
жить банку чи організації. Розподіл і рух грошової 
одиниці контролює «Blockchain» – ланцюг з блоку 
операцій, інформація про які знаходиться на різ-
них серверах.

Розглядаючи досвід зарубіжних країн, можна від-
мітити, що у 2013 році Казначейство США класифі-
кувало біткоін як віртуальну валюту, а у 2014 році 
Служба внутрішніх доходів США визначила біткоін 

як майно. Грудень минулого року ознаменувався 
для США тим, що Комісія з торгівлі товарними 
ф’ючерсами стала видавати дозвіл для торгівлі біт-
коіном на біржі.

В країнах Азії та Китаї на законодавчому рівні 
дозволено фізичним особам володіти і проводити 
операції з криптовалютою. З початку 2018 року 
запроваджена політика на скорочення видобування 
криптовалюти майнінговими фермами [3]. Новини 
про те, що Південна Корея хоче заборонити крип-
товалюту, ф’ючерсні контракти та ICO погано від-
значається на криптовалютних ринках. На даний 
момент в багатьох азіатських країнах визначається 
напруженість з боку регуляторів. В Індії Централь-
ний банк не одноразово виступав з попередженням 
щодо криптовалюти. В’єтнам повністю заборо-
нив криптовалюти в жовтні 2017 року. В Індонезії 
в жовтні минулого року виступили з попереджен-
ням про переслідування кожного, хто буде брати 
будь-яку участь у криптовалютних операціях. Тим 
часом, уряд Японії визнав біткоін валютою і позба-
вив від оподаткування. Не дивлячись на це, контр-
оль та регулювання для азіатських країн завжди був 
більш важливий, ніж фінансова свобода.

На сьогодні, регулятори країн Європейського 
союзу, не мають єдиної точки зору щодо правового 
статусу криптовалюти. У країнах Євросоюзу право-
вий статус криптовалюти не визначений. У 2012 році 
Європейський центральний банк класифікував біт-
коін як віртуальну валюту, однак у 2014 році Євро-
пейський центральний банк рекомендував не здій-
снювати операції з криптовалютою поки її статус не 
визначений на законодавчому рівні [3].

В березні 2018 року в Аргентині пройшов саміт 
«Великої Двадцятки», де крім багатьох питань роз-
глядали і криптовалюту. G20 – це форум для урядів 
і центральних банків Аргентини, Австралії, Брази-
лії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індо-
незії, Італії, Японії, Мексики, Республіки Корея, 
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Російської Федерації, Саудівської Аравії, Південної 
Африки, Туреччини, Сполученого Королівства, Спо-
лучених Штатів і Європейського союзу (плюс Іспа-
нія в якості постійного гостя). Це дві третини всього 
населення світу і близько 80% світового виробни-
цтва. На конференції банки визнали, що криптова-
люта є технічною інновацією і може підвисити ефек-
тивність фінансової системи.

Головним питанням саміту G20 являлось визна-
чення біткоіну та інших цифрових валют платіжним 
засобом. У разі якщо вони не визначаються в якості 
платіжного засобу, то автоматично перетворюються 
на сурогат, використання яких заборонено в країнах 
законодавством. Інші питання стосувались податко-
вого і фінансового регулювання.

В результаті обговорень міністри фінансів країн 
G20 вирішили, що криптовалюти наразі не вико-
нують всіх функцій грошей: не є засобом нако-
пичення, мірою вартості, засобом обігу і платіжу. 
Вони не конвертуються у фіатні гроші, і не можуть 
використовуватись операціях з кредитування [4]. Як 
наслідок, криптовалюті надали статус фінансового 
активу. Міжнародні органи по встановленню стан-
дартів (SSB) будуть проводити моніторинг крипто-
валютних активів і ринків, щоб оцінити ризиковість 
роботи на ньому. До червня 2018 року країни Вели-
кої двадцятки зобов’язались підготувати свої версії 
регулювання криптовалютного ринку.

Ринок біткоіну очікував негативних наслідків від 
проведеного саміту, це нервове очікування викликало 
зниження курсу біткоіна. Після визначення результатів 
конференції курс на біткоін підскочив на 1000 доларів 
за короткий час. За ростом біткоіна послідував і аль-
ткоін за добу він вийшов в зелену зону.

Аналізуючи досвід провідних країн слід визна-
чити положення криптовалюти в України, її історію, 
розглянути відношення регуляторів до цифрової 
валюти та перспективний розвиток.

У листопаді 2014 року Національний Банк Укра-
їни випустив заяву про біткоін. За інформацією, яка 
була опублікована на офіційній сторінці НБУ, Наці-
ональний Банк України визначає біткоін як квазі 
гроші без реальної вартості і не може використовува-
тись фізичними і юридичними особами як засіб пла-
тежу, оскільки його використання виходить за рамки 

українського законодавства. В свою чергу, Bitcoin 
Foundation Ukraine (BFU) прокоментував заяву Наці-
онального Банку України і зазначив, що заява не міс-
тить ніякої заборони на використання криптовалюти 
і розкритикував підхід, який використовує НБУ 
у визначенні біткоіну як квазі грошей [8].

З часом, Національний Банк України змінив свій 
підхід. В кінці квітня 2015 року, директор української 
міжбанківської платіжної системи, повідомив, що 
НБУ буде розглянуто пропозицію Bitcoin Foundation 
Ukraine про співробітництво, і оголосив, що на кінець 
року буде проведено наради і висунуті нові рішення.

В червні 2015 року на засіданні Комісії Гро-
мадської Ради НБУ обговорювали розвиток бітко-
іну. Проект представляв Михайло Чабанян, один 
із засновників і директорів BFU, засновник KUNA 
BITCOIN. На зустрічі були присутні численні пред-
ставники НБУ. Це стало відправною точкою у діалозі 
між НБУ та Біткоін співтовариством. В ході зустрічі, 
директор департаменту платіжних систем, Наталя 
Лапко визнала біткоін інструментом для грошових 
переказів. Оскільки банки в Україні працюють за 
ліцензією виданою НБУ, то криптовалюти можуть 
підпорядковуватись тільки Центральному Банку. 
Також було зазначено про необхідність надати визна-
чення «біткоіна», «майнінга» та іншим термінам, які 
пов’язані з використанням криптовалюти.

У лютому 2016 року група волонтерів підписала 
меморандум про створення блокчейн системи E-vox 
на базі Ethereum blockchain для проведення онлайн 
голосувань. E-vox – це система, яка дозволяє прово-
дити голосування різних типів – від внутрішньокор-
поративних конкурсів до референдумів та політич-
них виборів [5].

В березні 2016 року був підписаний меморандум 
про розвиток і впровадження системи децентралізо-
ваних онлайн-аукціонів в державних галузях. Аук-
ціон на базі «блокчейн» стане першим у світі про-
тотипом використання державою децентралізованої 
системи для приватизації та оренди державного 
майна. На початку липня 2016 року було проведено 
перший аукціон, який дозволив здати в оренду дер-
жавне майно [6].

У листопаді 2016 року НБУ схвалив і підписав 
дорожню карту Cashless Economy, в якій вперше опи-

 
Рис. 1. Графік курсу біткоіну на 18-19 березня
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сано план використання системи блокчейн. Дорожня 
карта покликана стимулювати розвиток електронних 
грошей випущених НБУ в якості інструменту для 
безготівкових розрахунків [7].

У грудні 2016 року, українська біржа стала пер-
шою в світі платформою для торгівлі деривативи 
біткоін.

Однак на кінець 2016 року, апеляційний суд 
Києва постановив, що біткоін не є товаром за Стат-
тею 179 Господарського кодексу. Суд підтвердив, що 
оборот біткоінів виходить за рамки правового регу-
лювання. Проте в законі не вказано ніяких вимог 
до діяльності криптовалют і біткоін-бізнесу. Регу-
люючі органи не надали жодних роз’яснень з цього 
питання.

У серпні 2017 року в НБУ заявили, що відсут-
ність у світі єдиного підходу до визначення право-
вого статусу найпоширенішої криптовалюти – бітко-
іна – ускладнює вирішення цієї проблеми в Україні.

В Україні 6 жовтня 2017 р. вперше визнали 
юридичний статус для криптовалюти. У Верховній 
Раді група депутатів зареєструвала законопроект 
№ 7183 «Про обіг криптовалют в Україні» [2].

Відповідно до цього законопроекту, криптова-
люта – це програмний код (набір символів, цифр 
та букв), що є об’єктом права власності, який може 
виступати засобом міни, відомості про який вно-
сяться та зберігаються у системі блокчейн в якості 
облікових одиниць поточної системи блокчейн 
у вигляді даних (програмного коду) [1].

Державне регулювання і контроль в сфері обігу 
криптовалюти здійснює Національний Банк України. 
Держава не несе ніяких зобов’язань, та відповідаль-
ності за відшкодування вартості у випадку знеці-
нення або втрати. Криптовалюта визначається влас-
ністю майнера та підлягає оподаткуванню. Порядок 
оподаткування визначається чинним законодавством 
України. Крім того, проект закону позбавляє крипто-
валюту ключової переваги для інвесторів – анонім-
ності [1]. У свою чергу, проект закону «Про стимулю-
вання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» 

від 10.10.2017 № 7183-1 призначає криптовалютним 
біржам статус фінансових установ з подальшим 
отриманням ліцензій і надає знижку на тарифи вико-
ристання електроенергії у нічний час для майнерів.

Згідно цього закону видобуванням криптовалют 
мають право займатися тільки фізичні або юридичні 
особи, які зареєстровані як підприємці. Також Зако-
ном визначається оподаткування у розмірі 2% збору 
на пенсійне страхування з кожної одиниці криптооб-
мінної операції.

Висновки. Таким чином, попри швидке зрос-
тання криптовалютного ринку, законодавча база 
залишається не врегульованою. Незважаючи на це, 
Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю 
користувачів різними крипто-гаманцями. Крипто-
валюта дуже популярна серед IT-фахівців, які дуже 
активно інвестують у неї.

Наразі прогнози щодо майбутнього криптова-
люти мають спірний характер. Міністр юстиції 
Павло Петренко стверджує, – «Будь-яка держава, 
будь-яка міжнародна організація повинна реагувати 
на суспільні відносини, які виникають. У держави 
немає іншого варіанту, якщо це вже стає суспільним 
явищем. Або навіть трансдержавним суспільним 
явищем. Як унормувати ці відносини? Розробити 
механізм. В іншому випадку це будуть відносини 
поза законом. Але вони все одно будуть. Тому що це 
вже стало суспільним явищем. На моє переконання, 
Україна повинна спільно з Європейським союзом 
і США дати уніфіковану правову оцінку такому 
явищу, як біткоін. І ввести його в рамки легального 
поля» [9].

Поки в світі нема єдиного підходу до визначення 
правового статусу криптовалюти, цей процес усклад-
няється і для України. Відправною точкою буде слугу-
вати наступний саміт G20, на якому країни «Великої 
двадцятки» висунуть свої пропозиції щодо регулю-
вання криптовалюти. При належному удосконаленні 
IT-технологій, законодавчому регулюванні та покра-
щенні даної інфраструктури, криптовалюта може 
зайняти визначне місце в повсякденному житті людей.
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В работе исследуется развитие и история становления криптовалюты в Украине. Рассмотрен и проанализиро-
ван опыт ведущих стран мира, а именно стран Азии, Европы и Соединенных Штатов Америки, относительно 
регулирования правового статуса криптовалюты и криптовалютных операций. Определены позитивные и нега-
тивные стороны деятельности с криптовалютою. По проведенным исследованиям сделаны выводы и выделены 
современные тенденции и перспективы развития криптовалютного бизнеса в мире и в Украине в частности. За 
ходом последних событий, саммита «Большой Двадцатки», сделаны выводы, что единого правового статуса 
криптовалюта пока не имеет, и ее будущее зависит от согласованных решений ведущих стран. Для Украины 
вопрос относительно регулирования криптовалюты и операций с ней также остается неопределенным.
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of cryptocurrency. According to the research findings and advanced modern tendencies and prospects of development 
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Стаття присвячена дослідженню механізму вдосконалення фінансової діяльності страховика на 
ринку страхових послуг. Проаналізовано фінансову діяльність страховика. Проаналізовано страхові 
резерви страховика. Досліджено надходження грошових коштів страховика. Визначено заходи, що 
сприятимуть покращенню фінансової діяльності страховиків.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, ринок страхових послуг, страхування, страхові резерви, 
фінансова діяльність страховика.

Постановка проблеми. За умов посилення 
впливу економічних та політичних ризиків у житті 
суспільства фінансова діяльність страховиків потре-
бує системного, комплексного дослідження, спрямо-
ваного на виявлення та розробку рекомендацій, що 
сприятимуть кращому забезпеченню фінансовими 
ресурсами здійснюваної ними операційної та інвес-
тиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у вирішення окремих аспектів управ-
ління фінансовою діяльністю страхової компанії 
та її ефективного розвитку мають роботи вітчизня-
них і зарубіжних вчених, зокрема О.О. Гаманкової, 
Н.Г. Нагайчука, В.А. Щербакова, Т.А. Федорової, 
С.С. Осадця, О.В. Хавтура та ін.

Метою статті є визначення сутності фінансової 
діяльності страховика ПАТ «СГ «ТАС» та заходи, що 
сприятимуть покращенню результатів без комплек-
сного фінансової діяльності страховика.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на те, що питання фінан-
сової діяльності страховика досліджуються бага-
тогранно та тривалий час, на сьогоднішній день 
проблема формування механізму фінансової діяль-
ності страховика не має чіткого та загальноприйня-
того сформованого інструментарію.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий меха-
нізм страхових організацій – система основних еле-
ментів, що регулюють процес розробки та реалізації 
рішень у сфері організації фінансів страхової ком-

панії з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві 
результати діяльності страховика [2].

ПАТ «СГ «ТАС» працює на ринку страхових 
послуг з 1998 року і вже встигла заявити про себе, 
як про компанію якій можна довіряти. Враховуючи, 
що на ринку України присутні близько 414 страхо-
вих компаній.

Сьогодні Приватне акціонерне товариство «Стра-
хова Група «ТАС» (далі – СГ «ТАС») входить до 
десятки лідерів вітчизняного страхування, демон-
струючи стабільно високі фінансові результати. 
Вдосконалюючи методи ведення бізнесу, СГ «ТАС» 
постійно працює над покращенням якості послуг, 
що надаються. Надійність СГ «ТАС» гарантована не 
лише статутним капіталом, що забезпечений резерв-
ним фондом, але й чинним механізмом перестраху-
вання великих ризиків [6].

ПАТ «Страхова група «ТАС» – це універсальна 
страхова компанія, що реалізує споживачам 106 стра-
хових продуктів з 60 видів комплексних та спеціа-
лізованих програм добровільного та обов’язкового 
страхування. ПАТ «Страхова група «ТАС» надає 
високоякісні страхові послуги, удосконалю тради-
ційні види страхування і створює нові страхові про-
дукти, необхідність у розробці яких диктує ринок [4].

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують 
технічних резервів, а для страхових компаній із стра-
хування життя – математичних резервів, утворю-
ються у тих валютах, в яких несуть відповідальність 
за своїми страховими зобов’язаннями [1, с. 107-115].

Таблиця 1
Динаміка і структура коштів страхових резервів ПАТ «СГ «ТАС» за 2014-2016 рр.

Показник 2014 2015 2016
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Обсяг сформованих страхових резервів, у тому числі: 228720 100 328656 100 365564 100
Резерв збитків або резерв належних виплат 108248 47,3 157951 48,1 177499 48,6
Резерв незароблених премій 120472 52,7 170706 51,9 188066 51,4

Джерело: [10]
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Розглянемо детальніше динаміку і структуру 
страхових резервів ПАТ «СГ «ТАС» протягом  
2014-2016 рр.

З таблиці 1 видно, що упродовж аналізованого 
періоду в ПАТ «СГ «ТАС» відбулося збільшення 
величини як резервів збитків, так і резервів незаро-
блених премій, проте у структурі переважає частка 
резервів незароблених премій.
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Рис. 1. Динаміка і структура коштів страхових 
резервів ПАТ «СГ «ТАС» за 2014-2016 рр.,  
тис. грн. [10]

З рис. 1 видно, що резерв незароблених премій 
ПАТ «СГ «ТАС» за досліджуваний період збіль-
шився на 67594 тис. грн., резерв збитків у 2016 р. 
збільшився на 69251 тис. грн.

Проаналізуємо динаміку та структуру залуче-
ного та позикового капіталу ПАТ «СГ «ТАС» за  
2014-2016 рр. (табл. 2).

З даних таблиці 2, де представлено структура 
та динаміка залученого та позикового капіталу 
ПАТ «СГ «ТАС» у 2016 році, видно що більш ніж 
половина, а саме 91,0% залучених коштів припа-
дає на страхові резерви, що пов’язано зі специфі-
кою страхової діяльності та пояснює необхідність 
подальшого вивчення саме цього показника (рис. 2). 
Найменша питома вага спостерігається у доходах 
майбутніх періодів та інших поточних зобов’язань.

На основі наведеного рис. 2 можна зробити висно-
вок: упродовж аналізованого періоду відбулось наро-
щування обсягів страхових резервів ПАТ «СГ «ТАС».

Частка інвестиційних ресурсів у вигляді страхо-
вих резервів на депозитних рахунках у банках ста-

новить понад 43%. Не зважаючи на те, що депозити 
вітчизняних банків мають підвищений рівень ризику, 
невисоку ліквідність та низьку прибутковість, вста-
новлений показник виглядає обумовлено, тому що 
відсутні інші вагомі альтернативи [7, с. 82-91]. Відпо-
відно, банківські вклади впродовж 2014-2016 років 
є важливим напрямом інвестування страхових резер-
вів ПАТ «СГ «ТАС».
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Рис. 2. Структура залученого і позикового 
капіталу ПАТ «СГ «ТАС» за 2014-2016 рр.,  
% [10]

ПАТ «СГ «ТАС» має зобов’язання в кінцевому 
підсумку виплатити утримувачам полісів принай-
мні 85% надлишкового інвестиційного доходу за 
УДУ (тобто, всі проценти та реалізовані прибутки 
та збитки від активів, що профінансовані за такими 
контрактами). Щодо нереалізованих прибутків 
та збитків від активів профінансованих в результаті 
цих контрактів (прихований інвестиційний дохід за 
УДУ), ПАТ «СГ «ТАС» визнає зобов’язання, рівне 
85% від такого чистого прибутку, таким чином як 
якби він був реалізований на кінець року. Відсотки 
акціонерів у прихованому інвестиційному доході за 
УДУ (рівні 15%) визнаються в компоненті капіталу 
за УДУ [5, с. 23-27].

Грошові кошти станом на 31.12.2016 р. зберіга-
ються на поточних та депозитних банківських рахун-
ках. Грошові кошти компанії в національній валюті 
станом на 31.12.2016 р. становлять 261115 тис. грн., 
у тому числі в іноземній валюті 548 тис. грн. На 
депозитних рахунках у гривнях 258674 тис. грн. [8].

Інформація щодо розміщення грошових коштів 
ПАТ «СГ «ТАС» станом на 31.12.2016 р. наведена 
в таблиці 3.

Таблиця 2
Динаміка і структура залученого і позикового капіталу ПАТ «СГ «ТАС» за 2014-2016 рр.

Показник 2014 % 2015 % 2016 %
Відхилення 2016/ 2014
Абсолютне, 

тис. грн.
Відносне, 

%
Довгострокові забезпечення 3299 1,3 2597 0,7 2588 0,6 -711 -0,7
Страхові резерви 228720 89,8 328656 93,2 365564 91,0 136844 1,2
Поточна кредиторська заборгованість 23741 9,3 20791 5,9 37553 9,3 13812 0,0
Доходи майбутніх періодів 62 0,0 51 0,0 72 0,0 10 0,0
Інші поточні зобов’язання 638 0,3 104 0,0 155 0,0 -483 -0,2
Всього залучених коштів 254618 100 352777 100 401808 100 147190 -

Джерело: [10]
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Станом на 31.12.2016 р. ПАТ «СГ «ТАС» має обме-
ження щодо володіння активами на загальну суму 
73130 тис. грн., що є предметом застави майнових 
прав. В балансі станом на 31.12.2016 року витрати 
майбутні періоди становлять 340 тис. грн. [8].

Інвестиційна діяльність – це цілеспрямовано здій-
снюваний процес формування необхідних інвести-
ційних ресурсів, збалансований відповідно до обра-
них параметрів інвестиційної програми на основі 
вибору ефективних об’єктів інвестування та забез-
печення їх реалізації та включає наступні статті:

– всього надходження по інвестиційній діяль-
ності 250362,5 тис. грн.;

– придбання фінансових інвестицій 200804,7 тис. грн.;
– інші платежі – 0 тис. грн. витрати.

Таблиця 4
Середні значення показників фінансового стану 
ПАТ «СГ «ТАС» за 2016 р.

Показники
Активи, тис. грн.. 864825
Коефіцієнт ліквідності 2,52
Коефіцієнт терміновості 0,76
Коефіцієнт рентабельності 0,30
Рентабельність активів, % 0,53
Дохідність% 3,7
Прибутковість власного капіталу, % 21,56
Питома вага статутного капіталу, % 70,17
Частка страхових резервів у пасивах, % 38,95
Забезпеченість страхових резервів влас-
ними коштами 2,27

Частка інвестиційного доходу в чистому 
прибутку, % 61,02

Рівень виплат, % 15,01
Коефіцієнт ділової активності 0,58

З метою врахування особливостей розвитку стра-
хового ринку України проведено його умовну струк-
туризацію (табл. 4).

Якість управління активами відображають показ-
ники дохідності інвестицій та рентабельності акти-
вів. Дохідність інвестицій являє собою відношення 
чистого доходу від інвестицій до середньорічної 
вартості інвестиційних активів. Показник рента-
бельності активів, крім доходів від інвестиційних 
активів, враховує доходи (витрати), отримані від опе-
раційної оренди активів, реалізації оборотних акти-
вів, курсові різниці, штрафи і пені. ПАТ «СГ «ТАС» 
має значно більшу за середньогалузеву орієнтацію 
на інвестиційну діяльність. Це можна пояснити тим, 
що на даний момент страхуванням покрито всього 
близько 10% ризиків, але з розповсюдженням прак-
тики страхування, частка інвестиційного доходу 
в чистому прибутку об’єкта дослідження змен-
шиться на користь доходу від страхової діяльності.

Починаючи з 2018 року буде здійснений перехід 
на Solvency 2, які ЄС впроваджує в даний момент. 
Зaкoн cтвoрить умoви для рoзвитку тa роботи 
страхових компаній. У ньoму нeмaє пeрeдумoв дo 
того, щoб нa ринку зaлишилися винятково вeликi 
cтрaхoвики, oскільки пeрeдбaчeнi зaкoнопроектом 
вимоги до плaтocпрoмoжнocті випиcaні з дотриман-
ням принципу пропорційності. Чим бiльшe кoмпaнiя 
будe брaти нa сeбe ризикiв, тим бiльшe рeгулятopних 
нoрм дo нeї будe зaстocoвуватися [8].

Отже, можна зробити висновок про те, що існує 
залежність між розміром компанії та її фінансовим 
станом. Виходячи з даного аналізу, можна сказати, 
що ПАТ «СГ «ТАС» має достатньо стабільне поло-
ження на страховому ринку і має великі перспективи 
розвитку.

Таким чином, страховий ринок України необ-
хідно реформувати, враховуючи при цьому його 

Таблиця 3
Грошові кошти ПАТ «СГ «ТАС» станом на 31.12.2016 р.

Показник Індентифікаційний 
код за ЄРДПОУ

Термін вкладень
Початок Кінець Всього

Грошові кошти та їх еквіваленти Х Х Х 261114,93
Зокрема на поточних рахунках Х Х Х 2440,16
Вклади в банках, у тому числі назва банківської 
установи Х Х Х 258674

АТ «ТАСКОМБАНК» 09806443 04.04.2016 12.12.2017 141010,00
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 03.03.2016 06.03.2017 1985,10
ПАТ «Універсал Банк» 21133352 28.12.2016 17.01.2017 5,00
АТ «Укремсімбанк» 00032112 14.09.2016 26.06.2016 15000,00
АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 05.10.2016 19.09.2017 55300,00
АТ «ОТП Банк» 21685166 01.04.2016 17.04.2017 10000,00
ВТБ Банк 14359319 07.10.2016 20.01.2017 14000,00
Правекс-Банк 14360920 07.11.2016 08.02.2017 155,00
Ідея Банк 19390819 26.10.2016 26.01.2017 5000,00
Кредит-Вест 34575675 25.08.2016 27.02.2017 10000,00
АТ «Ощадбанк» 00032129 13.07.2016 08.06.2017 4000
ПАТ КБ «ПриватБанк» 14360570 30.12.2016 01.04.2017 2218,64

Джерело: [8]
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теперішній стан, соціальне значення, а також при-
таманний цій галузі потужний інвестиційний потен-
ціал. Саме тому, для подолання проблем страхового 
ринку необхідно:

1. Впроваджувати європейські принципи регу-
лювання страхової діяльності. Підписання угод 
з ЄС означає, що Україна зобов’язується впрова-
дити в найближчій перспективі велику кількість 
документів, які стосуються нових стандартів пла-
тоспроможності.

2. Забезпечити правову основу для введення 
постійного контролю за фінансовою діяльністю 
і станом страхових компаній [3, с. 19-24];

3. Зобов’язавши страховиків поступово впрова-
джувати і систему управління ризиками страхового 
портфелю відповідно до вимог Solvency ІІ.

4. Підвищити рівень прозорості страхового ринку 
та страхових компаній, створити одну базу даних 
страховиків і реєстри незалежних посередників.

5. Оприлюднювати аудиторські висновки та фінан-
сову інформацію страховиків, що стимулюватиме їх 
до отримання рейтингів фінансової стійкості.

6. Розвивати сучасну інфраструктуру страхового 
ринку, виробити єдині методичні принципи органі-
зації і здійснення страхового посередництва; визна-
чити повний перелік вимог до страхових брокерів, 
страхових агентів.

7. Виробити механізми протидії порушенням тер-
мінів виплат страхового відшкодування та врегулю-
вання ситуацій відмов від виплат, що підвищуватиме 
довіру населення до страхових компаній.

8. Продовжити реформування системи оподатку-
вання страховиків з метою мінімізації шахрайських 
операцій з фінансовими ресурсами.

Крім того, для підвищення капіталізації та успіш-
ної конкуренції українських страхових компаній на 
міжнародному рівні необхідно:

1. Cприяти кoнцeнтрaцiї стрaхoвoгo ринку 
шляхoм внeсeння змiн дo зaкoнoдaвcтвa щoдo 
фopмувaння cтaтутнoгo кaпiтaлу тa гaрaнтiйнoгo 
фoнду;

2. Активізувати укладання двосторонніх і багато-
сторонніх дoгoвoрiв мiж рeгулятoрoм тa oргaнaми 
страхового нагляду iнших крaїн щoдo взaємoдiї 
у сфeрi рeгулювaння стрaхoвoї (перестрахової) 
діяльності, зокрема запровадити взаємний обмін 
інформацією прo дiяльнiсть страховиків, їхнiх фiлiй, 
cтрaхoвих пoсередникiв і страхових груп (страхових 
холдингів);

3. Розробити план пoетaпнoгo дoпуcку фiлiй 
стрaхoвикiв-нерезидентів до страхового ринку України.

Наведені заходи сприятимуть подоланню кри-
зових тенденцій на страховому ринку України, зна-
чно поліпшать фінансовий стан страхових компаній, 
позитивно вплинуть на розвиток фінансового ринку 
в цілому.

Висновки і пропозиції. Ефективна стратегія роз-
витку страхового ринку має бути гнучкою і перед-
бачати своєчасну зміну як цілей стимулювання, так 
і засобів їх досягнення.

Отже, виходячи з вищенаведеного, можна зазна-
чити, що інвестиційні можливості страхових компаній 
реалізуються в цілому за рахунок банківських вкладів, 
які, своєю чергою, мають підвищений рівень ризику 
та невисоку ліквідність. При цьому даний вид активів 
має низьку прибутковість, що не дає змоги страховим 
компаніям отримувати високий інвестиційний дохід 
від розміщення вільних коштів за депозитами.

Сучасний страховий ринок розвивається 
досить таки нестабільно. Високі темпи його роз-
витку, значні потенційні можливості ринку, зрос-
тання іноземного капіталу на ньому, необхідність 
в більшому страховому забезпеченні потреб дер-
жави вимагають від вітчизняних страхових компа-
ній обґрунтованих,ефективних, виважених дій щодо 
врахування специфіки, особливостей та характерис-
тик страхового ринку.

Отже, основними напрямами удосконалення 
фінансового механізму страховика мають бути: фор-
мування додаткових гарантій виконання страхових 
зобов’язань, сприяння покращенню якості та дина-
міки продажу страхових послуг.
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Статья посвящена исследованию механизма совершенствования финансовой деятельности страховщика на 
рынке страховых услуг. Проанализирована финансовая деятельность страховщика. Проанализированы стра-
ховые резервы страховщика. Исследованы поступления денежных средств страховщика. Определены меры, 
способствующие улучшению финансовой деятельности страховщиков.
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The article is devoted to the study of the mechanism for improving the financial performance of the insurer in 
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Стаття присвячена дослідженню ідеї створення національних криптовавалют в різних країнах світу. 
Розкрита сутність поняття національної крипто валюти. Окреслені як позитивні так і негативні фак-
тори використання національної криптовалюти. Показано, що для України та багатьох держав світу 
розвиток криптовалюти надасть реальний поштовх для модернізації економіки. Визначено перспек-
тиви розвитку національної криптовалюти в майбутньому. Використовуючи технічні можливості 
блокчейна та характеристики національної валюти, можна створити зручну і безпечну монету для 
здійснення платежів всередині країни. Багато фахівців відзначають, що національні криптовалюти – 
досить перспективний проект, так як на тлі фінансових криз неодноразово обговорювалася ідея про 
істотне перетворення існуючих економічних моделей. У зв’язку з цим, створення національних токе-
нів може стати першим кроком на шляху докорінних змін.
Ключові слова: криптовалюта, національна критовалюта, електронні гроші, блокчейн, інформа-
ційні технології.

Постановка проблеми. Криптовалюти – новий 
вид електронних грошей, що швидко набирає попу-
лярності. Незважаючи на відсутність офіційної 
легалізації в Україні, станом на початок 2017 р. 
країна визнана одним зі світових лідерів із застосу-
вання крипто валют.

Декілька років тому слово «криптовалюта» 
викликала у більшості людей подив. Сьогодні ж 
все більше людей хочуть бути трейдерами і заро-
бляти на біткоіні та цифрових монетах. У зв’язку 
з цим, потенційні можливості цифрових монет стали 
вивчати уряди багатьох країн світу. При цьому, 
даний феномен має різні прояви. Деякі країни забо-
ронили використовувати криптовалюти, інші ввели 
обмеження на її оборот, а треті взагалі визнали офі-
ційним платіжним засобом. Але якщо криптовалюта 
таки візьме гору над звичайними грошима, єдиним 
варіантом виживання для офіційних грошових зна-
ків стане перехід в формат криптовалюти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
українських та зарубіжних вчених функціонування 
криптовалют, досліжують Д. Шнайдер, В. Катасонов, 
С. Ротман, К. Сарханянц, О. Шестопал, Р. Рожков, 
Т. Лі, Д. Кондак, В. Глухов, О. Бєломитцева, Д. Нові-
ков та інші. Разом із тим аналіз випуску національ-
них електронних грошей недостатньо висвітлений 
у вітчизняній науковій літературі. Крім того, мало-
дослідженими залишаються питання використання 
криптовалют у вітчизняній фінансовій системі, це 
й доводить актуальність обраної теми дослідження.

Мета дослідження. Мета статті полягає 
в обґрунтуванні переваг та недоліків ідеї виник-
нення національних крипто валют; дослідженні пер-
спектив національних валют як платіжного засобу. 

Поставлена мета була реалізована за допомогою 
аналітичного методу, методів аналітичних групувань 
і системного підходу.

Виклад основного матеріалу. На хвилі крипто-
манії, що охопила світ, уряди низки країн задумали 
випустити власні криптовалюти на основі блок-
чейна – технології, на якій базується біткоїн. Поки 
що ця ідея найбільш популярна в авторитарних режи-
мів, які бажають ухилитися від міжнародних санкцій, 
тобто якось обійти міжнародну банківську систему. 
При цьому деякі вважають, що подібні криптовалютні 
проекти, якщо вони будуть реалізовані, можуть безпо-
воротно змінити чинну міжнародну валютну систему.

Однак поки що про створення національних 
криптовалюти заявили лише деякі країни. Примітно, 
що багато хто з них розглядають власну електронну 
монету як засіб вирішення фінансових та соціально-
економічних проблем.

Одна з перших країн у світі, яка заявила про ство-
рення національної криптовалюта El Petro є Венесу-
єла. Так як в країні гіперінфляція, то курс національ-
ної криптовалюта прив’язаний до вартості бареля 
нафти. У зв’язку з фінансовою блокадою і еконо-
мічним колапсом, на El Petro покладають надії щодо 
залучення інвестицій в країну і виходу з кризи.

Великобританія, Ізраїль, Японія і Китай плану-
ють ввести національну криптовалюту, яка буде жор-
стко прив’язана до курсу фунта, шекеля, ієни і юаня 
відповідно. За задумом урядів емісія криптовалюти 
повинна здійснюватися центробанком і строго регу-
люватися, але з огляду на існуючу ситуацію, це не 
можливо. Мета – скоротити обсяг готівки, взяти під 
контроль незаконні операції, ідентифікувати плат-
ника і бенефіціара кріптовалютной транзакції.



82

# 2 (20) 2018

Аналогічні цілі переслідує Білорусь і Естонія, 
запускаючи «в оборот» Талер і EstCoin. Ці крипто-
валюти будуть служити для залучення інвестицій 
і регулюватися державою. Вважається, що державний 
контроль зробить інвестиції надійними й безпечними.

Нацбанк України також розглядає можли-
вість випуску електронної національної валюти – 
е-гривні – на основі технології блокчейн. Так як він 
вважає блокчейн наступним етапом в еволюції тех-
нології транзакцій. За очікуваннями Нацбанка, ця 
технологія буде ставати все більш популярною 
і поширеною вже в найближчому майбутньому. Ця 
технологія дозволить щоденним платежам прохо-
дити швидко, безпечно і дешево.

Однак чимало зусиль, волі, і часу потребуватиме 
інтеграція нової системи в існуючий простір. Але 
якщо говорити про повний перехід, то можуть зна-
добитися десятиліття.

Якщо порівнювати національні криптовалюти із 
звичайними грошима, то у них є дві основні пере-
ваги – зручність у використанні і високий рівень 
захищеності. Гроші не потрібно носити в звичайному 
гаманці або тримати на картках, які постійно знахо-
дяться під пильною увагою зловмисників всіх мастей.

Сучасні криптовалюти добре захищені від зломів, 
кібератак і шахрайства. Навіть якщо шахраєві вдасться 
роздобути чужі кошти, технологія того ж блокчейна 
дозволить швидко встановити зловмисника.

Ще один незаперечний плюс національної крип-
товалюти – миттєве проведення платежів. Британ-
ські експерти, що виступають за введення крип-
тофунта, мають рацію, коли кажуть, що цифрова 
готівка дозволить кожному бажаючому в лічені 
секунди купити будь-який товар, будь то мікрохви-
льовка, автомобіль або цілий будинок.

Додайте до цього зниження витрат на проведення 
транзакцій і відсутність банків-посередників, які 
також беруть комісію за свою роботу. Очевидно, що 
національна криптовалюта дозволить здійснювати 
платежі, нараховувати заробітні плати та соціальні 
виплати швидко, безпечно і з мінімумом витрат.

Є у національних криптовалют переваги порів-
няно зі звичайними монетами. Перш за все, це при-
йняття державними установами. Якщо національну 
криптовалюту затвердять на рівні держави, всі фінан-
сові структури країни будуть зобов’язані її приймати. 
Тобто, криптовалюта стане абсолютно законним пла-
тіжним засобом. Більш того, багато експертів упев-
нені, що національна цифрова валюта – це спосіб 
«цивілізованої втечі» від фіатних грошей, купівельну 
спроможність яких визначає тільки держава, і тільки 
у своїх інтересах. Проте у виграші залишиться дер-
жава, оскільки: скоротить витрати на обслуговування 
банківського сектора і отримає повний контроль над 
валютними операціями громадян.

Але поруч з перевагами, також існує низка недоліків 
введення національної криптовалюти. Якщо порівню-
вати національну валюту з звичайними альткоинами, 
перша програє відразу за декількома пунктами:

– вона повністю контролюється державою;
– вона втрачає анонімність;

– вона може бути доручена некомпетентним роз-
робникам.

Якщо звичайні криптовалюти створюються 
досвідченими програмістами, то за прийняття клю-
чових рішень в контексті розробки національних 
цифрових валют відповідають держслужбовці, які 
найчастіше не мають ні необхідного досвіду, ні тео-
ретичних знань з цього питання. Не дивно, що той 
же Китай, заявив про створення крипти ще два роки 
тому, досі не може довести справу до кінця.

Але головний недолік національних криптовалюти 
полягає в тому, що вони ніколи не стануть міжнарод-
ним платіжним засобом, як той же біткоін або эфіріум.

Використовуючи технічні можливості блокчейна 
та характеристики національної валюти, можна 
створити зручну і безпечну монету для здійснення 
платежів всередині країни, але не більше.

Багато залежить від того, що саме дають покуп-
цеві державні криптовалюти і наскільки виправда-
ний спекулятивний ризик. Якщо не буде зростання 
економіки або проектів, під які розміщуються крип-
товалюти, а отже і зростання самих криптовалют, 
то і бажання їх купувати і продавати буде залежати 
більшою мірою від спекулятивних настроїв. Більш 
того, не виключено, що США в майбутньому поши-
рять свої санкційні обмеження і на криптовалютний 
ринок, що може в кінцевому підсумку негативно 
позначитися на інвестиціях.

Китай та Ізраїль, які борються з тіньовими еко-
номіками, навряд чи зможуть істотно досягти успіху 
в цьому до моменту повної відмови від готівки і тоталь-
ного переходу грошово-кредитного регулювання всіх 
країн у криптоекономику. Втім, немає сумнівів, що 
навіть в умовах тотальної цифровізації суспільства 
злочинці зможуть винаходити досить витончені спо-
соби підтримки функціонування тіньової економіки. 
Принаймні, хоч смарт-контракти і ускладнять здій-
снення фіктивних угод, але при належній організації 
мережі підставних контрагентів і номінальних влас-
ників рахунків, автоматизовані алгоритми навіть на 
руку шахраям. За прикладом операцій на чорному 
ринку далеко ходити не треба – абсолютно всі крипто-
валютні обмінні майданчики доступні нашим співвіт-
чизникам, є класичними неформальними системами 
переказів грошей (hawala).

В таких країнах Естонії спроба створити прин-
ципово нову ринкову інфраструктуру, більш гнучку, 
ліберальну і конкурентоспроможну, ніж у відста-
ючих сусідів, дійсно може стати успішною. Що ж 
стосується майбутнього валют в готівковій формі, то 
можна сміливо очікувати поступової відмови від їх 
використання. Проблема лише в прогнозуванні тер-
мінів, бо для повного переходу всієї Землі на циф-
рові валюти потрібно не тільки усвідомлення керів-
никами держав їх перспективності (в тому числі 
з точки зору ефективності контролю і зниження ролі 
впливу приватних банків), але і наявність у кожного 
в світі електронних пристроїв.

Активний розвиток криптовалютних відносин 
потребує правового врегулювання. На даний момент 
в Україні утворився правовий вакуум. Відповідно до 
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чинного законодавства, криптовалюта в якості вза-
єморозрахунків використовуватися не може, відпо-
відно, біткоіни як платіжний засіб – неспроможні. 
Отже, фізичні чи юридичні особи, які використовують 
валюту біткоін, здійснюють операції та ведення бізнесу 
на власний страх та ризик без жодних гарантій зі сто-
рони держави. НБУ застерігає від операцій з криптова-
лютами, в тому числі у біткоінах, поки не буде створена 
система правил, яка зможе запобігти зловживанням.

Висновки. Враховуючи всі недоліки і переваги 
використання національної крипто валюти можна зро-
бити висновок – національним криптовалютам бути 
і за ними майбутнє. Тим більше, що при такому під-
ході виникає маса переваг для самої влади. Напри-
клад, можна забути про ухилення від сплати податків, 
оскільки всі операції відстежуються. До того ж з допо-
могою національних криптовалют держави зможуть 
дещо послабити надмірний контроль з боку міжна-
родної фінансової системи, що в першу чергу важливо 

для країн, що опинилися під економічними санкціями, 
чиї банки і компанії не мають можливості вести бізнес 
з іншими країнами. У разі використання національної 
кріптовалюти такий бізнес цілком міг би продовжува-
тися, незважаючи ні на що, завдяки відсутності можли-
вості ззовні відстежити проведені транзакції.

Багато фахівців відзначають, що національні 
криптовалюти – досить перспективний проект, так 
як на тлі фінансових криз неодноразово обгово-
рювалася ідея про істотне перетворення існуючих 
економічних моделей. У зв’язку з цим, створення 
національних токенів може стати першим кроком на 
шляху докорінних змін.

Таким чином, національна криптовалюта – це 
зручний для держави спосіб розвантажити банків-
ську мережу і контролювати переміщення електро-
нних засобів громадян, а потенційних інвесторів 
буде цікавити їх вплив на криптовалютный ринок, 
але ніяк не їх значення для економік країн.

Література:
1. Председатель Швейцарской фондовой биржи: создание национальной криптовалюты улучшит экономику [Електронний 

ресурс] // Bitgid. – Режим доступу до ресурсу: https://bitgid.com/romeo-lacher-natsionalnaya-kriptovalyuta-uluchshit-ekonomiku/.
2. Криптовалюта в Україні. Все, що треба знати. [Електронний ресурс] // Новое время. – Режим доступу до ресурсу:  

https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/kriptovaljuta-bitcoin-v-ukrajini-vse-shcho-treba-znati-1918518.html.
3. Коваль Ю. Коли Україна офіційно визнає біткоїн і до чого це приведе? [Електронний ресурс] / Юрій Коваль // Новое 

время. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/koli-ukrajina-ofitsijno-viznaje-bitkojin-i-do-choho-tse-
privede-2448881.html.

4. Національна криптовалюта Ірану готова до запуску [Електронний ресурс] // Сoinews. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
http://coinews.io/ua/category/6-al%27tkojni/article/2412-nacіonal%27na-kriptovaljuta-Іranu-gotova-do-zapusku.

5. Ткачук Я. Українські електронні гроші: перспективи і реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  
https://24tv.ua/ukrayinski_elektronni_groshi_perspektivi_i_realiyi_n750143.

6. Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты [Електронний ресурс] // Ведомости. – Режим доступу до ресурсу:  
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/03/22/754562-venesuela-nachala-ico-natsionalnoi-kriptovalyuti.

7. В 2018 году в Великобритании может появиться национальная крипто валюта [Електронний ресурс] // ГОРДОН. – 
2017. – Режим доступу до ресурсу: http://gordonua.com/news/worldnews/v-2018-godu-v-velikobritanii-mozhet-poyavitsya-nacionalnaya-
kriptovalyuta-224681.html.

8. Британія хоче створити свою національну криптовалюту [Електронний ресурс] // ukr.media. – Режим доступу до ресурсу: 
https://ukr.media/business/338701/.
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Статья посвящена исследованию идеи создания национальных криптовавалют в разных странах мира. Рас-
крыта сущность понятия национальной крипто валюты. Обозначенные как положительные так и отрица-
тельные факторы использования национальной криптовалюта. Показано, что для Украины и многих стран 
мира развитие криптовалюта предоставит реальный толчок для модернизации экономики. Определены пер-
спективы развития национальной криптовалюта в будущем. Используя технические возможности блокчейна 
и характеристики национальной валюты, можно создать удобную и безопасную монету для осуществления 
платежей внутри страны. Многие специалисты отмечают, что национальные криптовалюта – достаточно пер-
спективный проект, так как на фоне финансовых кризисов неоднократно обсуждалась идея о существенном 
преобразования существующих экономических моделей. В связи с этим, создание национальных токенов 
может стать первым шагом на пути коренных изменений.
Ключевые слова: криптовалюта, национальная критовалюта, электронные деньги, блокчейн, информацион-
ные технологии.
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The article is devoted to the study of the idea of creating national crypto currencies in different countries of the world. 
The essence of the concept of national crypto currency is revealed. It is outlined both positive and negative factors 
of using national crippling goods. It is shown that for Ukraine and many countries of the world, the development 
of cryptography will provide a real impetus to modernize the economy. The prospects of development of national 
cryptography in the future are determined. Using the technical capabilities of the block and the characteristics 
of the national currency, you can create a convenient and safe coin to make payments within the country. Many experts 
point out that national cripples are a rather promising project, since on the background of financial crises the idea 
of a substantial transformation of existing economic models has been discussed repeatedly. In this regard, the creation 
of national tokens can be the first step in the way of radical changes.
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СТАН, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ УКРАЇНИ
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У статті розглядаються стан та перспективи розвитку молочних кооперативів в України. Основна 
увага приділяється аналізу їх особливостей та умов для створення їх в державі, а також розглянуті 
фінансові результати, які отримують молочні кооперативи. За результатами оцінки їх стану здійсне-
ний прогноз подальшого розвитку кооперативів молочної галузі.
Ключові слова: кооперація, фермери, міжнародний досвід, прибуток, співпраця, передовий досвід.

Постановка проблеми. Успішний досвід функ-
ціонування молочних кооперативів у різних країнах 
доводить: прибутковий агробізнес в них можливий 
вже у недалекому майбутньому. Через кооперативи, 
реалізується 95% молочної продукції у Нідерландах, 
Австрії та Данії, 50% – в Бельгії, Великобританії, 
Польщі. Близько 90% молокозаводів у країнах ЄС 
та Північної Америки є кооперативними.

Кооперація у сільському господарстві Укра-
їни розвивається занадто повільно, знаходиться а 
початковому етапі. Створення достатньої кількості 
молочних кооперативів в Україні дасть можливість 
селянам відчути себе справжніми підприємцями, 
реалізовуючи молоко за справедливою ціною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематику створення і функціонування кооперативів 
в Україні відображені в працях Ю. Лупенка, О. Кло-

кар, В. Бабаєва, А. Пантелеймоненко, Я. Гаєцька-
Колотило та багатьох інших [1; 6; 2].

Метою даної статті є:
– дослідити наявність та стан існуючих молочних 

кооперативів в державі;
– охарактеризувати особливості молочних коопе-

ративів України та країн Західної Європи;
– визначити умови та шляхи для розвитку існу-

ючих та створення нових молочних кооперативів 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. На 1.01.2017 року 
в наші країні налічується 993 сільськогосподарських 
виробничих кооперативи. Сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів зареєстровано 1097, 
а здійснюють господарську діяльність тільки 589, 
з них молочних – 151. Кооперативами об’єднано 
24,8 тис. осіб, створено 1636 постійних робочих 
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місць, які утримують 21758 голів великої рога-
тої худоби, з яких: 16953 голови корів, реалізовано 
48,7 тис. тонн молока [8].

За дослідженнями науковців молочні кооперативи 
в Україні і в країнах з ринковою економікою суттєво 
різняться. Кооперативи змушені пристосовуватися 
до існуючих в країнах соціально-економічних умов.

У країнах, які створились після розпаду СРСР 
сільськогосподарські кооперативи створювалися 
в умовах переходу від колгоспної системи сільського 
господарства до ринкової економіки [5].

В країнах Західної Європи кооперативи також 
створювалися в різних соціально-економічних 
умовах.

Таблиця 1
Особливості молочних кооперативів України та країн з ринковою економікою
Характеристика 
та особливості Україна Країни з ринкової економікою

Історичне минуле В населення України з радянських часів було 
створено негативне відношення до кооперації.

Кооперація є не тільки видом економіч-
ної діяльності, а і способом життя.

Наявність зако-
нодавства та його 
застосування

Законодавство формується безсистемно залежно 
від інтересів окремих олігархічних груп або рівня 
розуміння проблеми. Нажаль, акти законодавства, 
як правило, не проходять попередньої апробації, 
що часто призводить до негативних наслідків.
Часто норми законодавства не мають ні механіз-
мів їх застосування ні ресурсів. Виконання норм 
закону в більшості випадків залежить від волі 
чинника.

Законодавство є системним та сформо-
ваним за допомогою знань отриманих 
на практиці. Воно постійно вдоскона-
люється при необхідності. Обов’язково 
плануються та виділяються необхідні 
ресурси для виконання норм законодав-
ства та не допускається їх невиконання.

Механізми ство-
рення

Необхідність створення кооперативів дуже рідко 
з ініціативи фермерів, а в основному зовні (орга-
нами влади, проектами міжнародної технічної 
допомоги).

Створюються групами фермерів відпо-
відно до потреби. Рішення про ство-
рення завжди є продуманим, спланова-
ним.

Членство та гро-
мадський статус 
членів коопера-
тивів

В середньому тільки один з 700 жителів сіль-
ської місцевості є членом кооперативу. В країні 
привабливість образу фермера не сформована і 
піддається сумніву.

Кожний фермер є членом хоча б одного 
кооперативу. Фермери – члени коопера-
тивів виступають головними гравцями 
сільськогосподарської економіки і корис-
туються повагою в суспільстві.

Неприбуткова 
основа коопера-
тивів

В кожному випадку необхідно підтверджувати 
неприбуткову основу кооперативу.

Зрозуміла та існують чіткі правила і про-
цедури для різних видів кооперативів.

Зона діяльності Зазвичай, обмежується 1-4 селами. Має можливість постійно розширюва-
тись через об’єднання кооперативів.

Економічні мож-
ливості 

Більшість кооперативів є невеликими 
об’єднаннями з незначними фінансовими можли-
востями.

Кооперативи та їх об’єднання мають 
достатньо ресурсів для впливу на ринки 
сільськогосподарської продукції (в т. ч. 
на міжнародному рівні).

Підтримка дер-
жави Ресурси для розвитку є недоступними. Мають гарну державну підтримку та 

доступ до ресурсів для розвитку.

Рівень знань та 
забезпечення 
кадрами

Низький рівень знань про кооперативи. Керів-
ники кооперативі часто не мають необхідної під-
готовки. Системи підготовки кадрів не існує.

Працюють системи поширення знань: 
сільськогосподарські дорадчі служби та 
системи, які створені кооперативами. Є 
система підготовки кадрів.

Спеціалізація
Заради виживання кооперативи диверсифікують 
власну діяльність через надання широкого спек-
тра послуг.

В основному кооперативи є вузькоспе-
ціалізованими організаціями. В зв’язку 
з цим один фермер може бути членом 
кількох кооперативів.

Активність Значна кількість кооперативів не веде діяльності, 
існує формально.

Більшість членів кооперативу працює 
тривалий час. 

Конкурентоспро-
можність Низька в зв’язку з малою чисельністю. Висока за рахунок ефекту масштабу і 

концентрації господарської діяльності.
Обсяги операцій Низькі. Високі.
Індустріалізація 
діяльність, впро-
вадження новацій

Не мають можливості використовувати сучасне 
обладнання і технології через малі обсяги діяль-
ності і відсутність ресурсів.

Користуються сучасною технікою та 
технологіями.

Рівень інтеграції Кооперативні об’єднання тільки починають 
створюватися.

Майже всі кооперативи є членами коопе-
ративних об’єднань.

Міжнародна 
інтеграція

Кооперативи не приймають участі в міжнарод-
ному обміні та міжнародних організаціях. 

Приймають активну участь в міжнарод-
ному обміні та міжнародних організа-
ціях.
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Слід відмітити, що є спільні риси, які властиві 
сільськогосподарським кооперативам країн з розви-
неною ринковою економікою:

1. Кооперативи створюються фермерами і тому 
вони не займаються спільно первинним сільськогос-
подарським виробництвом;

2. Кооперативи займаються наданням послуг своїм 
членам з постачання їм засобів виробництва та реалі-
зації їх продукції з метою збільшення їх доходів;

3. Кооперативи дотримуються міжнародних 
принципів кооперації;

4. Кооперативи в основному відносяться до соці-
ального сектору економіки – є некомерційними орга-
нізаціями що до своїх членів;

Відмінності кооперативів в країнах з ринковою 
економікою і в Україні зведені в таблицю 1.

На нашу думку основна причина відмінностей 
між сільськогосподарськими кооперативами Укра-
їни та країнами з розвиненою економікою криється 
в тому, що історія української кооперації фактично 
тільки починається. На сьогоднішній день умови 
для створення молочних кооперативі в Україні 
є (таблиця 2).

За роки незалежності України кількість ВРХ 
у всіх категоріях господарств скоротилась в 7 разів, 
а в господарствах населення на 33,3% (або на 1/3). 
Поголів’я корів в всіх категоріях господарств змен-
шилось в 4 рази, а в господарствах населення менш 
ніж на 1/3. Виробництво молока у всіх категоріях 
господарств зменшилось на 59,1%, в господарствах 
населення зросло на 27,9%. Господарства населення 
виявились більш стійкими до кризових явищ, які 
відбувались в України останні 27 років, ніж інші 
сільськогосподарські підприємства [6].

Відродження реальних кооперативних відносин 
в аграрному секторі України необхідно розглядати 
в якості стратегічного ресурсу розбудови ринко-
вої економічної системи у сільському господарстві 
та комплексного соціально-економічного розвитку 
сільських територій.

Відведення недостатньої ролі для кооперації 
у процесах реформування аграрного сектору еко-
номіки України стало однією з основних причин 
погіршення соціально-економічного та екологічного 
стану сільських територій.

На базі кооперативів індивідуальні господарства 
матимуть можливість спільно домовляються про 
ціну молока з переробниками, закуповувати устат-
кування і покращувати продуктивність своїх корів 
через різні послуги і програми, які здійснюють коо-
перативи. В наш час в умовах жорсткої конкурен-
ції на спільні кошт економічно вигідно купувати 
(насіння, техніку, корми, інше).

Основною метою об’єднання є створення сіль-
ськогосподарського кооперативного молокоперероб-
ного підприємства. На практиці мова йде про зби-
рання та переробку молока в одному районі.

Молочний кооператив обов’язково повинен мати 
власну матеріально-технічну базу. Для початку 
діяльності передусім знадобиться молокоприймаль-
ний пункт. Це означає, що матимуть місце витрати 
на будівництво або придбання приміщення, в край-
ньому випадку його оренду. Необхідно також при-
дбати або орендувати охолоджувальний танк і від-
повідне лабораторне устаткування, підвести воду 
і електроенергію та ін. Також треба буде придбати 
власні транспортні засоби і скласти раціональні 
схеми і маршрути збирання молока, щоб макси-
мально повно використати наявний спеціалізова-
ний транспорт. Коли молокоприймальний пункт 
почне працювати, треба буде також нести регулярні 
витрати на електроенергію, миючі засоби, витратні 
матеріали та ін. Крім того, в кооперативі мають 
бути голова і бухгалтер. Хтось повинен також при-
ймати молоко, хтось – довозити його з віддалених 
сіл. Тобто з самого початку діяльності кооперативу 
в ньому мають працювати хоча б дві-три особи [9].

Прибутки у молочного кооперативу будуть від 
реалізації сирого молока за більш високими цінами 
(порівняно з індивідуальними господарствами) за 

 
Таблиця 2

Наявність ВРХ (в т. ч. корів) та виробництво молока в Україні за 1990-2017 роки

Показники Роки Відхилення 2017 
року від 1990 року1990 2000 2010 2015 2016 2017

Кількість ВРХ у всіх категоріях 
господарств, тис. голів 24623,4 9423,7 4494,4 3750,3 3682,3 3530,8 14,3

Кількість ВРХ у господарствах 
населення, тис. голів 3540,1 4386,4 2968,0 2479,8 2468,4 2364,2 66,7

В процентному відношенні, % 14,3 46,5 66,0 66,1 67,1 67,0 +52,7 п.п.
Кількість корів у всіх категоріях 
господарств, тис. голів 8378,2 4958,3 2631,2 2166,7 2108,9 2017,8 24,1

Кількість корів у господарствах 
населення, тис. голів 2186,6 3107,3 2042,1 1661,5 1624,3 1551,2 70,9

В процентному відношенні, % 26,1 62,7 77,6 76,7 77,0 76,9 +50,8 п.п.
Виробництво молока у всіх катего-
ріях господарств, тис. т 24508,3 12657,9 11248,2 10615,4 10381,5 10280,5 41,9

Виробництво молока у господар-
ствах населення, тис. т 5874,2 8989,2 9031,9 7946,2 7675,9 7514,8 127,9

В процентному відношенні, % 24,0 71,0 80,3 74,0 73,9 73,1 +49,1 п.п.
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рахунок збільшення її товарної партії і передпродаж-
ної обробки. Дуже важливо при цьому забезпечити 
відповідну кількість і якість молока для клієнтів-
переробників (молокозаводів, сироварень, консерв-
них заводів тощо). Економію дасть закупівля ресур-
сів за нижчими цінами. Наприклад, оптова ціна на 
корми, часто у 1,5-2 рази нижча за роздрібну.

Витрати молочних кооперативів складаються 
з двох частин – це витрати на закупівлю молока 
у населення і витрати, пов’язані безпосередньо 
з діяльністю кооперативу. Крім того, учасники коо-
перативів мають можливість спільно захищати свої 
інтереси в різних державних органах і перед контр-
агентами. А також можуть розподіляти ризики 
можливих втрат від діяльності кооперативу між 
усіма членами.

Свідченням того, що кооперативний рух наби-
рає обертів в Україні став підписаний 22 лютого 
2017 року меморандум про спільні дії у розви-
тку кооперації на селі, які підписали Хмельницька 
та Сумська обласні адміністрації. Перші практичні 
кроки представники громад двох областей обгово-

рили під час круглого столу «Кооперація як страте-
гічний напрямок розвитку регіонів України».

Привіз на Сумщину досвід успішного створення 
кооперативу священнослужитель – владика Роман 
із Конотопсько-Глухівської єпархії. Панотець родом 
із місць, де зараз показує гарні результати Перший 
національний аграрний кооператив (ПНАК), що 
встиг об’єднати 25 тис. членів у Хмельницькій, Чер-
нівецькій, а тепер ще й Житомирській областях.

Голова Першого національного аграрного коопе-
ративу Андрій Сапіженко повідомив сумських колег, 
що фахівці ПНАК будуть виїздити на місця, допомо-
жуть сумчанам з аналізом ситуації, поділяться кон-
кретними деталями і навичками, допоможуть уник-
нути проблем, які бачили на своєму шляху.

Висновок. На перспективу розвиток кооперати-
вів має стимулювати не просто заготівлю молока, 
але й скорочення логістичного ланцюжка та ство-
рення місцевих переробних підприємств.

Отже, ідеологія процесу кооперації полягає 
у співпраці місцевої влади, науки, бізнесу, релігій-
них громад і тоді українцям все вдасться.
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СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МОЛОЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ УКРАИНЫ

Кутах Е.Н.
старший преподаватель кафедры экономики
Сумского национального аграрного университета

В статье рассматриваются состояние и перспективы развития молочных кооперативов в Украине. Основное 
внимание уделяется анализу их особенностей и условий для создания их в государстве, а также рассмотрены 
финансовые результаты, которые получают молочные кооперативы. По результатам оценки их состояния осу-
ществлен прогноз дальнейшего развития кооперативов молочной отрасли.
Ключевые слова: кооперация, фермеры, международный опыт, прибыль, сотрудничество, передовой опыт.
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The state and prospects of dairy cooperatives development in Ukraine are considered in the article. The main attention 
is paid to the analysis of their features and conditions for their creation in the state, as well as the financial results that 
dairy cooperatives receive. A forecast for the further dairy industry cooperatives development was made based on 
the results of their condition assessment.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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кандидат экономических наук, доцент,
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В статье рассматриваются теоретические основы формирования конкурентных преимуществ судо-
ходных компаний в условиях глобализации. Автором исследовались методы типизации развития 
флота, типовые организационные структуры управления, варианты конкурентного поведения судо-
ходной компании на рынке.
Ключевые слова: глобализационные процессы, судоходная компания, конкурентное преимущество, 
рынок транспортных услуг, логистический подход, интеграция.

Постановка проблемы. В данной статье особое 
внимание уделяется проблеме формирования конку-
рентных преимуществ судоходных компаний в усло-
виях глобализации. Учитывая проблематику данного 
исследования, можно утверждать, что в сфере функ-
ционирования конкурентного рынка в условиях гло-
бализационных процессов, предпринимательские 
структуры могут существовать только при условии 
наличия у них определенных преимуществ, которые 
позволяют им завоевывать более прочные позиции 
на рынке транспортных услуг по сравнению с кон-
курентами.

Автор, с учетом результатов анализа существу-
ющих классификаций конкурентных преимуществ 
для судоходных компаний предлагает следующие 
направления:

– по отношению к системе: внешние и внутренние;
– по сфере возникновения: природно-климатиче-

ские, политические, технологические, экономические;
– по содержанию: качество, цена, затраты кли-

ента продукции;
– по месту реализации преимущества: рейтинг 

компании;

– по времени реализации: стратегические и так-
тические;

– по виду получаемого конечного результата: эко-
номические, экологические;

Анализ последних исследований и публи-
каций. Данной проблематике были посвящены 
научные разработки отечественных авторов: 
М.М. Бурмистрова, Т.Г. Иванова, В.В. Жихаревой, 
В.А. Котлубая, Е.К. Мазурова, Н.Т. Примачева, а 
также иностранных ученых: H. Mintzberg, T. Levitt, 
S. Kumar, P.M. Alderton, M. Porter.

Авторы рассматривали в своих работах теорети-
ческие основы конкурентных преимуществ, систему 
глобализации и пути их решения в целом по народ-
ному хозяйству. Однако, конкурентным преимуще-
ствам судоходных компаний было уделено крайне 
незначительное внимание. В процессе исследования 
автор считает, что в зависимости от конкурентных 
факторов судоходная компания может иметь благо-
приятные или неблагоприятные условия для создания 
поддержки и развития конкурентных преимуществ.

Автор уделяет внимание внешним и внутренним 
факторам, которые оказывают влияние на конку-



89

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

рентные преимущества судоходной компании и обо-
сновывает данную проблему.

Формулирование целей статьи. Автор рассматри-
вает в комплексе понятие конкурентных преимуществ 
и недостатки судоходных компаний в рамках отдель-
ных направлений деятельности предприятия, которые 
имеют различную степень влияния на формирование 
конкурентной позиции судоходной компании.

Также автором рассмотрены в системе конку-
рентных преимуществ такие категории как цено-
образование, качество, технологии, организацию 
ресурсного обеспечения, маркетинг и т. д.

Изложение основного материала. Современное 
исследование вопросов теории конкурентоспособ-
ности в условиях развития глобализации включает 
в себя три функции экономической науки – описа-
ние новых явлений, экспликацию и генерализацию 
(обобщение).

В течение длительного времени в основе форми-
рования теории конкурентоспособности судоход-
ных компаний преобладали эмпирические методы. 
Использовались методы типизации: типовые планы 
развития флота, типовые организационные струк-
туры управления и т. д. Однако, все не могли учи-
тывать особенности развития и функционирования 
судоходства в целом с развитием глобализационных 
процессов. Вследствие чего возникли предпосылки 
формирования определенной системы для обеспе-
чения уровня конкурентоспособности судоходных 
компаний с учетом современных глобализационных 
требований и условий.

В сфере функционирования конкурентного рынка 
в условиях глобализационных процессов предприни-
мательские структуры могут существовать только при 
условии наличия у них определенных преимуществ. 
Эти превосходства над конкурентами позволят заво-
евать более прочные позиции на рыке транспортных 
услуг по сравнению с конкурентами [1, с. 152].

Конкурентное преимущество – это любой фак-
тор, который позволяет предприятию достичь необ-
ходимых финансовых результатов.

В процессе исследования можно выделить четыре 
стратегические позиции, основанные на конкурент-
ном преимуществе в сфере формирования издержек:

1. Преимущество по затратам (дифференциация), 
которое охватывает узкий сегмент рынка – судоход-
ная продукция реализуется по более низким ценам, 
чем у компании – конкурентов.

2. Преимущество по затратам (низкая дифферен-
циация), где компания охватывает широкий сегмент 
рынка – позиция желательна, если преимущество по 
затратам сохраняется и поддерживается. Доля рынка, 
полученная в результате широкого охвата сегмента 
локального рынка, позволит увеличить прибыль.

3. Преимущество по дифференциации и узкий 
охват рынка, что присуще для небольших судоход-
ных компаний и развитых компаний – конкурентов 
на больших сегментах рынка.

4. Преимущество по дифференциации и затратам 
с широким охватом рынка – позиция является при-
быльной, доминирующей с точки зрения доли рынка.

Для судоходной компаний конкурентное преиму-
щество – это существенное отличие, которое обу-
славливает заинтересованность клиентов исполь-
зовать для морской перевозки флот именно данной 
судоходной компании, имеющей превосходство 
относительно конкурентов. Такое превосходство 
может быть основано на высоком уровне каче-
ства обслуживания и ответственности компании за 
результаты своей деятельности.

Составляющими конкурентного преимущества 
должны быть:

– экономическая (цена услуги, страховые рас-
ходы, эксплуатационные расходы, налоговые сборы);

– техническая (грузовместимость, навигаци-
онные показатели, численность экипажа, условия 
перевозок);

– коммерческая (профессиональная подготовка 
кадров, рейтинг компании, возможность осущест-
вления инвестиционной деятельности).

В экономической теории [3, с. 137] к конкурент-
ным преимуществам относят ценообразование, 
качество, технологии, организацию ресурсного обе-
спечения, маркетинг и т. д.

Конкурентным преимуществом судоходной ком-
пании может быть и превосходство, которое достиг-
нуто на уровне конкурентного статуса, позволяющее 
завоевать более прочные позиции на рынке.

В зависимости от конкурентных факторов судо-
ходная компания может иметь благоприятные или 
неблагоприятные условия для создания, поддержки 
и развития конкурентных преимуществ.

Существуют два взгляда относительно возмож-
ностей получения конкурентных преимуществ. 
В соответствии с традиционным и наиболее распро-
страненным взглядом, конкурентные преимущества 
предприятий приобретаются в процессе работы на 
рынке [2, с. 113].

Таким образом, можно представить влияние 
внешних и внутренних факторов на конкурентные 
преимущества судоходных компаний (рис. 1).

Преимущества, которыми могут обладать судо-
ходные компании следует объединить в 3 категории: 
функциональные, процессные, преимущества отно-
шений [4, с. 93].

Сформулированные конкурентные преимуще-
ства судоходной компании необходимо удерживать 
и развивать. Возможность удержания конкурент-
ных преимуществ во многом определяется умением 
приспосабливаться к изменяющимся условиям кон-
куренции.

Различают три варианта конкурентного поведения 
на рынке: креативное, приспособленческое и обе-
спечивающее – гарантирующее [5, с. 115]. Данные 
варианты конкурентного поведения на рынке можно 
применять для судоходных компаний в системе гло-
бального рынка транспортных услуг (рис. 2).

Для оценки сильных и слабых сторон конкурен-
тов предлагается использование базисного анализа, 
целью которого является определение своих пози-
ций относительно конкурентов в глобализацион-
ном пространстве.
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Таким образом, можно предложить схему ана-
лиза деятельности конкурентов судоходных компа-
ний в условиях глобализации, где будут предложены 
этапы анализа (рис. 2). Однако, данные этапы необ-

ходимо учесть в процессе исследования деятельно-
сти конкурентов судоходной компании.

Факторы, оказывающие существенное влияние 
на эффективность деятельности компаний – конку-

рентов, могут быть следующими: 
имидж компании, престиж судо-
ходной компании среди клиентов, 
уровень рекламной деятельности, 
динамика цен, возможности ски-
док, качество предоставляемой 
продукции, рыночная доля, состо-
яние технической базы судоходной 
компании, состояние финансов 
компании, способность привлекать 
кадры, конъюнктура фрахтового 
рынка, политика государства и т. д.

Первый этап анализа конкурен-
ции на рынке – это анализ конкурен-
тов на рынке с помощью основных 
фрахтов, обуславливающих интен-
сивность конкуренции [2, с. 120].

К факторам конкуренции в сфере 
деятельности судоходных компаний 
можно отнести: численность судо-
ходных компаний и силу воздей-
ствия компаний – конкурентов, кото-
рые в наибольшей мере определяют 
уровень конкуренции на рынке.

Следовательно, необходимо 
исследовать силы воздействия фак-
тора численности и размеров компа-
ний на интенсивность конкуренции 
и интенсивность работы судоход-
ной компании на рынке. Широкая 
диверсификация деятельности ком-
пании обуславливает столкновения 
с компаниями – конкурентами.

Все эти факторы, специфика 
и сила их воздействия на конкурен-
цию требует более подробного рас-
смотрения каждого в отдельности.

На втором этапе анализа уровня 
конкуренции следует рассматри-
вать основных конкурентов и их 
продукцию. Основная цель – общая 
характеристика компаний, пред-
ставляющих главный интерес для 
последующего изучения.

Задача составит в том, чтобы 
путем сопоставления своих пози-
ций и возможностей конкурентов 
определить свое место и возможно-
сти в конкурентной борьбе, выявить 
сравнительную значимость факто-
ров преимущества судоходных ком-
паний и компаний – конкурентов.

Для удержания судоходной ком-
панией конкурентных преимуществ 
необходимо:

– повышение качества удовлет-
ворения потребностей клиентуры;

 

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы конкурентного 
преимущества судоходных компаний в условиях глобализации

 

Рис. 2. Возможные варианты конкурентного поведения 
судоходных компаний в условиях глобализации
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– формировать долгосрочные преимущества;
– учитывать тенденции развития отрасли;
– предпринимать контрмеры против конкурентов 

с целью защиты сферы деятельности компании.
Вышеизложенное свидетельствует, что конку-

рентные преимущества для судоходных компаний 
Украины должны осуществляться с помощью реа-
лизации одного из двух направлений исследования:

– анализа желаний и возможностей участников 
судоходного рынка (определения потенциальных 
потребностей клиентов, которые до настоящего вре-
мени не учитывались в ходе осуществления произ-
водственно – хозяйственной деятельности, и на этой 
основе реализации комплекса мероприятий по повы-
шению уровня конкурентоспособности) компании;

– анализа деятельности судоходных компаний – 
конкурентов (получение сведений об источниках их 
успехов с последующим заимствованием позитивного 
опыта, и по возможности, его совершенствования).

На современном этапе нельзя ограничиваться 
анализом и формированием конкурентных преиму-
ществ в одной отрасли. В экономической теории раз-
личают внутри и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция – это конкурен-
ция между товаропроизводителями одной области.

На фрахтовом рынке она наблюдается когда судо-
ходные компании с более высо-
ким уровнем технической осна-
щенности и более совершенной 
организацией работы увели-
чивают объём работы и соот-
ветственно повышают уровень 
рентабельности, а технически 
и организационно отсталые 
судоходные компании, наобо-
рот теряют часть клиентов 
и разоряются.

Внутриотраслевая конкурен-
ция стимулирует судоходные 
компании внедрять в работу 
результаты научно – техниче-
ского процесса, скорость и сфера 
действия которого постоянно 
увеличивается и расширяется.

Межотраслевая конкурен-
ция – это конкуренция между 
предприятиями разных областей, 
которая выражается в переливе 
капиталов из областей, которые 
имеют низкую рентабельность, 
в области с высокой нормой при-
были. (Это часто наблюдается на 
глобализационном рынке).

При формировании конку-
рентных преимуществ судо-
ходной компании необходимо 
учитывать опыт работы предпри-
ятий других отраслей и возмож-
ность расширения сфер деятель-
ности, т.е. развитие технологий 
в области судоходства.

Выводы. В практической деятельности, важное 
значение приобретает изучение деятельности конку-
рентов с тем, чтобы обратить их конкурентные пре-
имущества себе на пользу. Это возможно, т.к. конку-
рентные преимущества значительно зависят от ряда 
факторов (размера предприятия, уровня дифферен-
циации его деятельности и т. д.).

По мере своего развития каждая компания, в том 
числе и судоходная, решает определённые задачи, 
направленные на развитие конкурентных преиму-
ществ и достижение устойчивой конкурентной пози-
ции на фрахтовом рынке.

Таким образом, конкурентное преимущество 
судоходной компании зависит от общей стратегии 
и структуры компании, стратегии конкуренции, 
условий спроса (экспорты, импортёры, экспеди-
торы и т. д.), состояния вспомогательных отраслей 
(брокерной деятельности, страхования, банковской 
сферы, судостроение), факторов производительно-
сти (трудовые ресурсы, капитал).

Возможно оптимальное сочетание отдельных 
приёмов и методов двух направлений исследований:

– выбирать наряду со стратегией судоходной 
компании соответствующую тактику поведения, 
отвечающую целевым установкам судоходной 
компании;

 

Рис. 3. Этапы анализа деятельности конкурентов  
судоходных компаний в условиях глобализации
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– для повышения уровня конкурентоспособности 
судоходной компании учитывать опыт работы пред-
приятий других отраслей, т.к. современная экономи-
ческая ситуация в системе глобализации экономиче-
ских отношений свидетельствует о доминировании 
межотраслевой конкуренции в развитии конкурент-
ных отношений.

В связи со становлением рыночных отношений 
в Украине в 1990-е гг. появилось и стало активно 
развиваться новое научно – практическое направ-
ление – логистика. Причины возрастания интереса 
к логистике обусловлены потребностями развития 
экономики и бизнеса.

На сегодняшний день логистика является одним 
из факторов повышения конкурентоспособности 
транспортных предприятий, в том числе и судоход-
ных компаний.

Можно с уверенностью сказать, что логистика 
предусматривает поиск компромиссов между функ-
циями в совокупности, формирующими материаль-
ный поток.

На сегодняшний день роль логистики определя-
ется системным взаимодействием пяти основных 
факторов: экономического, организационно-эконо-
мического, информационного, технического и спец-
ифического (для украинских) условий.

Логистический подход состоит в рассмотрении 
органических связей и интеграции различных видов 
деятельности в единую систему.

Как свидетельствует мировая практика, лидер-
ства в конкурентной борьбе достигает только тот, кто 
владеет теорией логистики и использует её методы 
на практике.

Можно утверждать, что на современном этапе кон-
цепция конкурентоспособности судоходной компа-
нии заключается в получении конкурентного преиму-
щества за счёт предложения качественных перевозок.

Таким образом, процесс возвращения националь-
ного флота Украины неразрывно связан с необхо-
димостью формирования конкретных преимуществ 
судоходных компаний в условиях глобализации 
рынка транспортных услуг.

В связи с перспективой открытия внутренних 
водных путей и вовлечением экономики страны 
в процесс международной экономической интегра-
ции и глобализацию рынка морских перевозок эти 
проблемы резко ослабят позиции судоходных компа-
ний в конкурентной борьбе с иностранными судов-

ладельцами за обслуживание экспортно-импортных 
и транзитных грузопотоков Украины.

Необходимы решения задач по улучшению условий 
функционирования и повышению конкурентоспособ-
ности судоходных компаний, которыми являются:

– улучшение условий судоходства на внутреннем 
рынке (реконструкция внутренних водных путей 
и улучшение эксплуатационных параметров судо-
ходных гидротехнических сооружений для повыше-
ния их пропускной способности;

– развитие транспортного флота в соответствии 
с потребностями развивающегося глобального 
рынка (проведение ремонта и модернизация флота 
на судоремонтных заводах, пополнение флота за 
счёт закупки судов, ускоренное списание морально 
и физически устаревших судов;

– становление и развитие экономически состоя-
тельных и инвестиционно-привлекательных судо-
ходных компаний путём стимулирования процессов 
реструктуризации и реформирования предприятий 
отрасли;

– обеспечение безопасности судоходства включая 
экологическую безопасность.

Для достижения определённого уровня конку-
рентного преимущества для компании необходимо 
анализировать конкуренцию на рынке с тем, чтобы 
прогнозировать возможность её усиления и предус-
мотреть соответствующие профилактические меры 
по сохранению судоходными компаниями своих кон-
курентных преимуществ.

За счёт превращения компаний – конкурентов 
в своеобразных партнёров могут быть сформиро-
ваны собственные конкурентные преимущества 
судоходных компаний.

Следовательно, формирование конкурентных 
преимуществ судоходных компаний позволит уси-
лить конкурентные позиции судоходной компании 
и оценить возможности своих конкурентов, что 
в дальнейшем поможет быстрее реагировать на 
изменения, происходящие на глобальном рынке.

Принципы глобализации экономических отно-
шений, включающие усиление международного 
разделения труда, специализации и регулирования 
производства, концентрацию и унификацию правил 
производственно-экономических и товарно-денеж-
ных отношений, предопределяют основные направ-
ления совершенствования транспортно-экономиче-
ских связей.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
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У статті розглядаються теоретичні основи формування конкурентних переваг судноплавних компаній в умо-
вах глобалізації. Автором досліджувалися методи типізації розвитку флоту, типові організаційні структури 
управління, варіанти конкурентної поведінки судноплавної компанії на ринку.
Ключові слова: глобалізаційні процеси, судноплавна компанія, конкурентна перевага, ринок транспортних 
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In article theoretical basics of formation of competitive advantages of shipping companies in the conditions 
of globalization are covered. The author investigated methods of typification of fleet’s development, standard 
organizational structures of management, options of competitive behavior of shipping company in the market.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
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Стаття присвячена дослідженню розвитку цифрової економіки та її впливу на економіку України. 
Розкрито фактичний та потенційний вплив впровадження цифрових технологій на працюючих 
та споживачів. Проаналізовано рівень цифровізації України. Досліджено та узагальнено характерні 
особливі тренди цифрової економіки. Розкрито зміст цифровізації. Встановлено, що впровадження 
цифрової економіки в Україні на початковому етапі. Аргументовано, що цифрова епоха змінює підхід 
до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних інформаційних технологій. Зроблено висно-
вок про те, що цифровому розвитку притаманні революційні зміни, а найважливішим результатом 
цифровізації, в сучасних умовах, є автоматизація послуг Такого роду перетворення характеризується 
нестійкістю, нестабільністю, «інноваційно-цифровими вибухами», новітніми відкриттями, які діють 
за новими принципами.
Ключові слова: цифрова економіка, цифрові послуги, цифровізація, цифрові технології, новітні 
фінансові технології.

Постановка проблеми. Технологічні зміни, що 
характерні для ХХІ століття в частині «зрощування» 
телекомунікаційних, ІК технологій та інновацій, зумо-
вили введення в науковий обіг понять «цифрові тех-
нології», «цифрова адженда», «цифрова економіка». 
Остання являє собою тип економіки, що характеризу-
ється активним впровадженням і використанням циф-
рових технологій зберігання, обробкою й передачею 
інформації в усі сфери людської діяльності. Основна 
проблема розвитку цифрової економіки в Україні – це 
відсутність системної державної політики у цій сфері. 
Україна – єдина в Європі країна без власного «цифро-
вого» бачення. Швидкі та глибинні наслідки від пере-
ходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли 
«цифрова» трансформація стане основою життєдіяль-
ності українського суспільства, бізнесу і державних 
установ, буде звичним й повсякденним явищем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цін-
ними в науковому сенсі дослідженнями проблема-
тики становлення цифрової економіки є наукові праці 
та практичні дослідження і розробки таких знаних 
учених й винахідників як В. Айзексон, С. Бранд, Дж. 
Вейлз, Е. Вільямс, Б. Гейтс, Б. Елбрехт, Д. Енгель-
барт, Дж. Ліклайдер, Дж. Фон Нейман, Е. Петерс, 
С. Хантінгтон. Українські вчені-економісти теж 
активно долучаються до творення понятійного апа-
рату інституціональної палітри системних дослі-
джень цифрової економіки. Серед них імена В. Грой-
смана, В. Гейця, А. Гриценка, Ю. Зайцева, С. Кубіва, 
О. Москаленко, Т. Єфименко. Але, разом з тим, зна-
чна кількість проблем щодо бачення концепції циф-
рового розвитку, видів продуктів даної економіки 
та послуг, які цифрова економіка продукує і надає, 
залишаються недостатньо розкритими.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження основних принципів цифровізації еко-

номіки України, які дозволяють цифровій економіці 
набувати рис авангардного характеру. З’ясування 
ключових напрямів початкового етапу становлення 
цифрової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифрова економіка – це не окрема галузь, а вірту-
альне середовище, яке доповнює нашу реальність. 
Можна перефразувати це визначення ще простіше: 
цифрова економіка – це економіка віртуальних сві-
тів. У світлі загрозливих заяв Ілона Маска та Стівена 
Хокінґа щодо «живих технологій» ідея технологіч-
ної свідомості звучить обнадійливо, місцями навіть 
доволі гуманістично.

Все частіше цифрова економіка переплітається 
з традиційною економікою, роблячи чітке розмежу-
вання все складнішим. Основними продуктами цифро-
вої економіки є ті ж самі товари і послуги традиційної 
економіки, що надаються за допомогою комп’ютерного 
обладнання і цифрових систем на кшталт глобальної 
мережі Інтернет. Це має свої переваги, головною з яких 
є підвищення доступності звичайних користувачів до 
певних ринків (товарних чи послуг), а не лише великих 
компаній, зниження трансакційних витрат, підвищення 
ефективності і конкурентоспроможності [1].

Узагальнюючи існуючі визначення цифрової еко-
номіки, слід зазначити, що у більшості визначень 
існує компонентний підхід при розгляді економічної 
сутності цифрової економіки. Так, Міжнародна орга-
нізація OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) та, вчений Томас Мезенбург виділя-
ють три основні компоненти цифрової економіки [6]:

– підтримуюча інфраструктура (апаратне та про-
грамне забезпечення, телекомунікації, мережі та ін.);

– електронний бізнес або e-business бізнес 
(ведення господарської діяльності та будь-яких 
інших бізнес-процесів через комп’ютерні мережі);
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– електронна комерція або e-commerce (дистри-
буція товарів через Інтернет).

Характерною особливістю цифрової еко-
номіки – це її зв’язок з економікою на вимогу 
(on-demand economy), яка передбачає не продаж 
товарів і послуг, а отримання доступу до них саме 
в той момент, коли це потрібно. Отримання замов-
лень відбувається онлайн, а їх виконання – офлайн. 
Переваги економіки на вимогу це: висока швидкість 
отримання необхідної послуги або товару; зниження 
їх вартості для кінцевого користувача завдяки зни-
женню кількості посередників; спрощення виходу 
постачальників товарів і послуг на користувачів.

Саме цифрова економіка є акселератором соці-
ально-економічного життя суспільства у сучасному 
світі та здатна стрімко підвищити ВВП країни. 
Так, за даними Всесвітнього Економічного форуму 
у 2015 році частка цифрової економіки у загально-
світовій вже перевищила 20% і стрімко зростала 
відтоді. Всі ми знаємо успішний досвід Ізраїлю, 
Естонії. Але сьогодні цифрова економіка є голо-
вним пріоритетом і таких країн, як Німеччина або 
Великобританія. По всьому світу частка традиційної 
економіки зменшується, а цифрової – збільшується, 
даючи могутні переваги для таких країн. Наприклад, 
з досвіду Естонії, Ірландії, Швеції, Ізраїлю – безпо-
середній ефект від комплексного розвитку цифрової 
економіки +20% ВВП протягом 5 років та ROI циф-
рової трансформації до 500%. У цифровій економіці 
на перший план виходить споживання саме цифро-
вих технологій, незалежно від сфери.

В Україні найбільш яскравим прикладом сьо-
годні є агропромислова сфера, де завдяки цифровим 
технологіям передові агрокомпанії збільшують свої 
ROI від 30% до 90%. Але уявіть, що буде, коли ми 
забезпечимо цифрову трансформацію всієї агро-
сфери. Прогнозні цифри – це за рахунок цифрові-
зації агросектора збільшити на 30% ефективність 
та на 20% – врожайність. Для усунення бар’єрів на 
шляху цифрових перетворень у найбільш перспек-
тивних сферах та реалізації першочергових ініціа-
тив Державним агентством з питань електронного 
урядування України спільно з Мінекономрозвитку 
та Hi-Tech Office Ukraine напрацьовано комплексний 
план цифрових перетворень в Україні. Відповідний 
проект розпорядження перебуває на погодженні 
в центральних органах влади та ми очікуємо на його 
швидке прийняття.

Документ дуже амбіційний, містить понад 
50 комплексних завдань – конкретний набір циф-
рових ініціатив. Він охоплює всі сфери життєдіяль-
ності – від Індустріїї 4.0, IoT та смарт-фабрики до 
впровадження блокчейну в державних установах. 
Нещодавно створили Міжгалузеву раду з питань 
розвитку е-урядування. До неї увійшли державні 
секретарі всіх Міністерств.

Якщо подивитися міжнародний досвід, то чи 
є в країні Міністерство, чи є агентство чи щось 
ще – комплексні зміни, які стосуються діяльності 
всіх сфер, можливі лише за рахунок ефективної 
діяльності міжгалузевої інституції. І що стосується 

виконання розпорядження Digital Agenda для Укра-
їни, яке було презентоване днями, то я впевнена, що 
координацію його потрібно покласти на певну між-
галузеву раду. Саме такий орган має забезпечити 
спільну діяльність, взаємоузгодження.

Отже, сьогодні маємо великий спільний виклик, 
від виконання якого залежить успіх цифрової еконо-
міки в Україні. А виконання цього документу немож-
ливе без об’єднання зусиль всіх гілок влади, бізнесу 
та громадськості [6].

У 2016 році Європейська комісія ухвалила новий 
eGovernment Action Plan до 2020 року, на який ми 
уже орієнтуємося у своїй діяльності. Одним з клю-
чових месседжів цього плану є те, що «The digital 
transformation of government is a key element to 
the success of the Digital Economy». Тобто, якщо ми 
хочемо успішно розвивати цифрову економіку, слід 
робити цифрову трансформацію базових сфер жит-
тєдіяльності. Уряд також має ставати цифровим – 
і з цим важко не погодитися.

Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, 
а також вимоги до використовуваних інформаційних 
технологій: систем управління маркетингом, прода-
жами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам 
документообігу і управління персоналом; облікових 
систем і безлічі інших корпоративних додатків [2].

Цифрова економіка – це також цифровий ринок. 
Якщо українські IT-компанії можуть дозволити собі 
найсучасніше обладнання, то малий та середній біз-
нес, потенційні покупці їх товарів та послуг в Укра-
їні, обмежені як у техніці, так і у фінансах. Це сто-
сується й середньостатистичного споживача, якому, 
з тих же причин, не доступні сучасні цифрові блага 
(наприклад, «розумне житло», автоматизовані пере-
сувні магазини чи навіть найпримітивніші каси само-
обслуговування). Тут діє проста формула: більше 
доступної функціональності товарів та послуг – 
більший оборот грошей, більше робочих місць.

Але технологічна затримка, якби сумнівно це 
не звучало, є наразі нашим економічним кози-
рем. Складна геополітична ситуація і, як наслідок, 
ослаблена економіка вимагає масштабних рішень – 
діджитилізація може стати причиною економічного 
стрибка. Кабмін прогнозує зростання ВВП на 5% 
у результаті вдалих цифрових реформ. І, погляньмо 
правді у вічі, у нас немає вибору – цифрова інфра-
структура буде розвиватися в будь-якому разі, з під-
тримки держави або за сукупністю локальних біз-
нес-ініціатив.

Поступовий перехід на електронний облік 
й електронне управління, долучення до міжна-
родного онлайн-бізнесу – це не вибір, а необхід-
ність. Якщо хтось каже, що це неможливо зробити 
за 5 чи 10 років – погляньте на Естонію, яка низ-
кою послідовних законодавчих рішень буквально 
за десять років стала однією з найбільш успішних 
країн Європи в галузі цифрових технологій [4].

Для успішного формування цифрової економіки 
потрібні ефективно функціонуючі три компоненти [3]:

– нормативно-правова база, яка б сприяла конку-
ренції і виходу на ринок підприємствам, дозволяла 
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фірмам повною мірою використовувати цифрові тех-
нології для конкуренції та інновацій;

– навички, необхідні працівникам, бізнесменам, 
державним службовцям, для використання можли-
востей цифрових технологій;

– ефективні і підзвітні інститути, що використо-
вують інтернет для розширення прав і можливостей 
громадян.

В умовах цифрової економіки людський капітал 
та інформаційні технології відіграють вирішальну роль 
в забезпечені сталого розвитку економіки. У зв’язку 
з цим підготовка висококваліфікованих фахівців з вра-
хуванням потреб ринку та сучасних тенденцій розви-
тку цифрових технологій, ефективне впровадження 
яких супроводжується прискоренням економічного 
зростання, збільшенням кількості робочих місць, під-
вищенням якості послуг, набуває особливого значення.

Запровадження цифрової економіки в Україні 
фактично звужується до розвитку комунікаційних 
та інформаційних мереж. Це не стане для когось 
новиною – цифрова інфраструктура в Україні зовсім 
нерозвинена. Про це свідчать цифри – за даними 
ресурсу Speedtest.net позиції України в світі за 

показниками якості Інтернет-з’єднання неймовірно 
низькі: 114 місце за якістю мобільного інтернету 
та 45-те – за якістю широкосмугового інтернету.

Висновки. На сьогодні цифрова економіка висту-
пає ефективною основою розвитку системи дер-
жавного управління, економіки, бізнесу, соціальної 
сфери і всього суспільства. Для успішного розви-
тку цифрової економіки в Україні потрібна ефек-
тивна державна політика щодо подолання «цифро-
вого розриву» та стимулювання розвитку цифрової 
економіки. Також у підсумку варто зазначити, що 
сучасний бізнес і організації традиційної економіки 
повинні адресно долати опір змінам, опираючись 
на незалежні науково-технологічних досліджень, 
маючи це як культурний цифровий імператив, щоб 
бути успішними в моделі цифрової трансформації 
і ставлячи перед собою завдання стати цифровим 
лідером. Країна не може бути успішною в розви-
тку цифрової економіки за відсутності необхідної 
нормативно-правової бази, стратегії розвитку еко-
номіки, що базується на цифрових технологіях. Але 
не менш важливим є формування професійних нави-
чок, сприяння навчанню протягом усього життя.
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Статья посвящена исследованию развития цифровой экономики и ее влияния на национальную и международ-
ную экономики. Раскрыто фактическое и потенциальное влияние цифровых технологий на работающих и потре-
бителей. Проанализирован уровень цифровизации Украины. Исследованы и обобщены характерные особые 
тренды цифровой экономики. Раскрыто содержание цифровизации. Установлено, что внедрение цифровой эко-
номики в Украине на начальном этапе. Аргументировано, что цифровая эпоха меняет подход к ведению бизнеса, 
а также требования к используемым информационным технологиям. Сделан вывод о том, что цифровом раз-
вития присущи революционные изменения, а важнейшим результатом цифровизации, в современных условиях, 
является автоматизация услуг Такого рода преобразования характеризуется неустойчивостью, нестабильностью, 
«инновационно-цифровыми взрывами», новейшими открытиями, которые действуют по новым принципам.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые услуги, цифровизация, цифровые технологии, новейшие 
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Досліджено проблеми розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві. Висвітлено 
організаційно-економічні особливості оренди земель в агроформуваннях ринкового типу. Визначено 
переваги, недоліки, причини та фактори, під впливом яких відбувається розвиток земельно-орендних 
відносин. Розглянуто пропозиції щодо удосконалення механізму регулювання орендних земельних 
відносин сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: земельно-орендні відносини, орендна плата, регулювання земельних відносин, 
оренда землі.

Постановка проблеми. Формування та розвиток 
механізму земельно-орендних відносин агропідпри-
ємств є одним із найсуттєвіших результатів транс-
формаційних процесів аграрного сектору України, 
що відбулося шляхом законодавчого відновлення 
приватної власності на землю. Становлення 
земельно-орендних відносин доцільно розглядати як 
невід’ємну складову частину аграрної політики, яка 
не лише створює умови для сільськогосподарського 
виробництва, а й спирається на їх соціально-еконо-
мічні здобутки і одночасно виступає важливим фак-
тором створення нового господарського механізму 
в агропромисловому комплексі нашої країни.

Сільське господарство – одна з найбільших і про-
відних галузей економіки України, що залучає землі 
сільськогосподарського призначення в економічний 
та ринковий обіг. У документах, що визначають 
стратегію політики розвитку аграрного сектору еко-
номіки України, зазначається, що крім стабільного 
забезпечення країни якісним, безпечним, доступним 
продовольством, саме сільське господарство України 
спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової 
проблеми голоду, а його потенціал виробництва зна-
чно перевищує потреби внутрішнього ринку [4].

Регулювання земельних відносин передбачає 
безпосередньо не лише організацію раціонального 
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та ефективного використання земель землевласни-
ками та землекористувачами, а й сукупність еконо-
мічних способів впливу на їх інтереси з метою підви-
щення мотивації до збільшення обсягів виробництва 
з таким підходом до землекористування, при якому б 
підвищувалася якість та родючість ґрунтів загалом. 
Тому розуміння суті, ролі та значення організаційно-
економічного засад формування земельно-орендних 
відносин є надзвичайно важливим при раціональ-
ному використанні земель у процесі господарської 
діяльності на них.

Орендні земельні відносини є тепер важливою 
частиною економічного механізму, від якого зале-
жить результативність діяльності не лише сільсько-
господарських підприємств, але й усього аграрного 
сектора економіки України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у вивчення та вирішення про-
блемних питань системи земельно-орендних від-
носин, а також дослідження специфіки їх розви-
тку на сучасному етапі зробили: В. П. Галушка, 
С. М. Кваша, Ю. Д. Білик, П. І. Гайдуцький, 
С. І. Дем’яненко, В. Я. Месель-Веселяк, Л. Я. Нова-
ковський, О. М. Онищенко, П. Т. Саблук, В. М. Тре-
гобчук, А. М. Третяк, М. М. Федоров, О. Ю. Єрма-
ков, В. В. Юрчишин та інші дослідники. Проведені 
ними наукові дослідження слугували підґрунтям для 
формування організаційно-економічного механізму 
орендних земельних відносин агропідприємств. 
Однак складність і багатогранність земельно-оренд-
них питань, пов’язаних з їх реалізацією на практиці, 
зумовлюють необхідність проведення подальших 
наукових досліджень.

Мета дослідження. Метою даної статті є дослі-
дження організаційно-економічних засад форму-
вання земельно-орендних відносин агропідприємств 
та визначення напрямів їх подальшого вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Земельні ресурси 
є джерелом національного багатства, від його вико-
ристання залежить сталий економічний розвиток 
країни, рівень життя і здоров’я нації.

На сьогодні існує нагальна потреба у визначенні 
ефективного механізму управління у сфері викорис-
тання та охорони земель сільськогосподарського при-
значення державної власності, запобігання зловжи-
ванням, недопущення соціальної напруги у цій сфері.

Україна має значний земельно-ресурсний потен-
ціал. Станом на 1 січня 2017 р. земельний фонд 
України становить 60,3 млн. гектарів, або близько 
6 відсотків території Європи. Сільськогосподарські 
угіддя становлять близько 19 відсотків загальноєв-
ропейських, у тому числі рілля – близько 27 відсо-
тків. Показник площі сільськогосподарських угідь 
у розрахунку на одну особу є найвищим серед євро-
пейських країн і становить 0,9 гектара, у тому числі 
0,7 гектара ріллі (середній показник європейських 
країн – 0,44 і 0,25 гектара відповідно). У цілому 
площа сільськогосподарських земель становить 
42,7 млн. гектарів, або 70 відсотків площі усієї тери-
торії країни, а площа ріллі – 32,5 млн. гектарів, або 
78,4 відсотка усіх сільськогосподарських угідь.
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Рис. 1. Структура сільськогосподарських угідь
Джерело: сформовано автором на основі наукових дослі-
джень

Згідно чинного законодавства оренда землі – це 
засноване на договорі строкове платне володіння 
і користування земельною ділянкою, необхід-
ною орендареві для проведення підприємницької 
та інших видів діяльності. Ключовим документом, 
що регулює відносини між орендодавцем земель-
ної ділянки і орендарем, є договір оренди земельної 
ділянки. З огляду на специфіку орендних земель-
них відносин та особливості об’єкта цих відносин 
договори відіграють провідну роль у врегулюванні 
орендних відносин. За допомогою договору оренди 
сторони цих відносин можуть чітко визначити і закрі-
пити саме ті умови, що будуть взаємовигідними для 
всіх. Договір оренди землі укладається у письмовій 
формі і за бажанням однієї із сторін може бути нота-
ріально засвідченим.

В нашій державі до 2015 р. переважала коротко-
строкова оренда терміном від одного року. Коротко-
строкова оренда позбавляє орендарів стимулів до 
раціонального використання землі та збереження 
родючості ґрунтів. Негативними наслідками цього 
є: недотримання сівозмін, вирощування лише висо-
коліквідних, енергетичних культур, занепад галузі 
тваринництва [6]. Особливо негативними можуть 
бути наслідки короткострокової оренди на Поліссі, 
де переважна більшість ґрунтів має кислу реакцію 
ґрунтового розчину і без проведення меліоратив-
них заходів та капітальних вкладень у поліпшення 
земель вони стають непридатними для ведення зем-
леробства. У зв’язку із цим, слід передбачити еко-
номічне стимулювання суб’єктів орендних відносин 
за збереження і підвищення родючості ґрунтів, що 
сприятиме розвитку сільських територій.

На початку квітня набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року № 191-VIII 
(надалі – «Закон про дерегуляцію»). Закон змінює 
37 нормативно-правових актів, у тому числі Земель-
ний кодекс України, Закон України «Про оренду 
землі» та Закон України «Про особисте селянське 
господарство», які регулюють правовідносини щодо 
оренди сільськогосподарських земель. Нова ж редак-
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ція закону скасувала обов’язковість проектів сівоз-
міни, натомість зафіксувала мінімальний 7-річний 
строк оренди земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, переданих в оренду для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 
фермерського господарства та особистого селян-
ського господарства.

Запровадження мінімального строку користу-
вання земельними ділянками, за задумом законо-
давця, має забезпечити раціональне використання 
земель. Так, на нашу думку, мінімальний термін 
оренди земельної частки (паю) має бути не менше 
десяти років. Більший термін оренди дає можливість 
провести землевпорядкування, ввести раціональну 
сівозміну, стимулює до вкладення коштів на підви-
щення родючості ґрунтів, покращення угідь, інтен-
сифікацію сільськогосподарського виробництва. 
Держава ж у законодавчому порядку має стимулю-
вати власників і орендарів до подовження терміну 
оренди. Це сприятиме зростанню ефективності 
використання землі, дасть змогу орендареві плану-
вати господарську діяльність.

На сьогодні в сільському господарстві Укра-
їни орендні відносини є домінуючими. В Україні 
близько 90% сільськогосподарських угідь є об’єктом 
орендних відносин [2]. Більшість селян реалізує 
своє право на сільськогосподарську землю за допо-
могою орендних відносин з аграрними господар-
ствами, фермерськими господарствами та іншими 
суб’єктами господарювання.

Для порівняння, максимальний термін дії дого-
вору оренди землі в Італії – 15 років, Португалії – 
10 років, в Бельгії та Франції – 9 років, а в Іспанії, 
Нідерландах та Люксембурзі 6 років. Це вказує на 
довгостроковість орендних земельних відносин, 
продуктивне використання земель з постійною під-
тримкою їх родючості. Цього можна досягти лише 
при значних строках оренди землі [9].

У процесі дослідження виділено фактори, що 
стримують розвиток орендних земельних відносин. 
Умовно їх можна поділити на три групи: природні, 
організаційні та економічні (рис. 2).

Головним завданням у формуванні земельно-
орендних відносин відносин в Україні є: створення 
відповідного конкурентного орендного серед-
овища; дотримання сторонами умов договірних 
зобов’язань; удосконалення відносин між влас-
никами і орендарями у питаннях розмірів, форм 
та повноти виплати орендної плати; підтримання 
родючості та раціонального використання орендо-
ваних земель тощо [8].

Можна виділити низку причин, що стримують 
розвиток орендних земельних відносин. Умовно їх 
можна поділити на три групи: природні, організа-
ційні та фінансові. Природні – викликані якісними 
властивостями ґрунтів і специфікою природних 
умов регіону. Організаційні – пов’язані із затяжним 
характером перехідного періоду, відсутністю конку-
рентного орендного середовища, домінування корот-
кострокової оренди, низькою обізнаністю населення 
у своїх правах, відсутністю дієвих механізмів контр-
олю за раціональним використанням земель, а також 
розвиненої інфраструктури аграрного ринку. Еконо-
мічні – відсутність економічних важелів підтримки 
сільського господарства (механізмів залучення 
середньо- і довгострокових інвестицій та сприятли-
вої дотаційної політики); значний диспаритет між 
цінами на сільськогосподарську продукцію та мате-
ріально-технічними ресурсами промислового похо-
дження, збитковість більшості підприємств. Разом 
з тим, практичне здійснення аграрних перетворень 
виявило і ряд нових проблем, які вимагають свого 
вирішення. Так, значна кількість селян-власників 
земельних і майнових часток (паїв) залишилась 
незадоволеною власним вибором форми господарю-
вання, своїх лідерів чи партнерів на ринку оренди 
землі і майна.

Земельні орендні відносини в нашій країні 
є досить недосконалими, організація ефектив-
них орендних відносин – це ключове пріоритетне 
завдання стратегії розвитку аграрного сектору еко-
номіки України. У цьому контексті, особливої уваги 
потребує раціональна побудова системи оренди 
земель сільськогосподарського призначення.
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Рис. 2. Основні фактори, що стримують розвиток земельно-орендних відносин
Джерело: сформовано автором на основі наукових досліджень
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Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На підставі проведених досліджень можна зро-
бити висновок, що проблему земельних перетворень 
у нашій країні варто вирішувати не стільки в напрямі 
форм земельної власності, скільки у напрямі спосо-
бів використання землі як об’єкта господарювання 
та у створенні відповідних умов, що забезпечують 

залучення земельних ділянок у ринковий оборот, у тому 
числі на правах оренди. На особливу увагу заслуговує 
регулювання з боку держави укладання угод оренди 
земель сільськогосподарського призначення, що дає 
змогу забезпечити баланс соціально-економічних 
інтересів різних суб’єктів земельних відносин і раціо-
нальне землекористування на сільських територіях.
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Исследованы проблемы развития арендных земельных отношений в сельском хозяйстве. Освещены организа-
ционно-экономические особенности аренды земель в агроформированиях рыночного типа. Определены пре-
имущества, недостатки, причины и факторы, под влиянием которых происходит развитие земельно-арендных 
отношений. Рассмотрены предложения по совершенствованию механизма регулирования арендных земель-
ных отношений сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: земельно-арендные отношения, арендная плата, регулирования земельных отношений, 
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The problems of development of land-lease relations in are investigational in agriculture. The organizational 
and economic features of the land-lease in agroformations of market type are highlighted. The advantages, disadvantages, 
causes and factors influenced by the development of land-lease relations are determined. The proposals concerning 
the improvement of the mechanism of regulation of lease land relations of agricultural enterprises are considered.
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В статті розглянуто медичне страхування, його види, а також медичне страхування в розвинених країнах. 
Досліджено загальний стан медичного страхування в Україні та запроваджені нові шляхи для розвитку 
добровільного медичного страхування. Визначено ряд проблем, які утримують розвиток обов’язкового 
медичного страхування. Запропоновані ідеї для розвитку медичного страхування в цілому.
Ключові слова: медичне страхування, добровільне медичне страхування (ДМС), обов’язкове 
медичне страхування (ОМС), страхові компанії, система охорони здоров’я.

Постановка проблеми. Медичне страхування 
в Україні перебуває на стадії активного розвитку 
та поки не може повноцінно користуватися всіма 
аспектами і перевагами ринкової економіки. Фінан-
сування медицини, яке відбувається з державного 
бюджету, не має змоги покривати всі збитки і потреби 
галузі. Через юридичну неграмотність населення, 
медичне страхування є розмитим та не зрозумілим 
поняттям для українців. Страхування є гарантом 
відшкодування фінансових витрат на медичну допо-
могу при настанні страхової події.

На сьогодні медичне страхування повинне нести не 
лише додаткові трати з бюджету, але й залучити додат-
кові фінансові інвестиції за рахунок джерел для органі-
зації медичної допомоги населенню та гарантій отри-
мання допомоги в повному обсязі для всього населення.

Аналіз досліджень питання. Медичне стра-
хування досить проблема та актуальна тема для 
досліджень. Багато дослідників працюють з питан-
ням необхідності та особливостях медичного стра-
хування в Україні, найвидатнішими є М. Клімов, 
Н. Андріїшина, М. Мних, В. Рудняк та інші.

Виходячи з їх праць виведемо необхідність про-
ведення заходів організаційного характеру, найголо-
внішим є прийняття нормативно-правових актів, які 
б вирішили такі проблеми як:

– розвиток добровільного соціального медичного 
страхування;

– підвищення надійності страхових компаній, 
забезпечити підтримку з боку держави та встано-
вити загальні вимоги;

– законодавче врегулювання питання щодо вклю-
чення витрат на оплату страховки в склад собівар-
тості продукції;

Мета. Визначити головні проблеми та перспек-
тиви розвитку медичного страхування в Україні на 
найближчий час.

Виклад матеріалу. Медичне страхування – це 
форма особового страхування, що гарантує грома-

дянам отримання медичної допомоги при настанні 
страхової події за рахунок нагромаджених страхо-
вих фондів.

Медичне страхування, з соціально-економічного 
боку, одна з найважливіших складових національної 
системи охорони здоров’я. Медичне страхування, 
є актуальним питанням, у зв’язку з тим, що є фор-
мою захисту життя та здоров’я людини. На сьогодні 
виділено три основних напрями страхування: дер-
жавне, обов’язкове, добровільне та змішана форма.

Україна наразі прагне здійснити значні реформи 
в цій галузі та сформувати змішану бюджетно-
страхову систему фінансування охорони здоров’я. 
Україна не має власного досвіду у змішаній системі 
фінансування охорони здоров’я, тому наразі активно 
перебирає досвід від інших країн.

Фінансування охорони здоров’я здійснюють 
зазвичай у змішаній формі. В різних країнах світу 
залежно від того, яка форма фінансування є домі-
нуючою, систему охорони здоров’я називають дер-
жавною (Англія, Ірландія, Італія, Шотландія), 
обов’язкового медичного страхування (Австрія, 
Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Японія) 
та змішаною (страхово-бюджетною) (США), де 
близько 90% населення країни користуються послу-
гами приватних страхових компаній [1].

В цілому медичне страхування поділяється на 
обов’язкове та добровільне медичне страхування.

Обов’язкове медичне страхування (ОМС) реа-
лізується через програми обов’язкового медич-
ного обслуговування. ОМС є всеохопним і всеза-
гальним, тому воно займає особливе значення. Це 
є дуже важливим через те, що всі люди перебувають 
в соціумі та має право отримати допомогу у разі 
втрати здоров’я, не зважаючи на матеріальний стан. 
Незважаючи на це, суспільство не може забезпечити 
оплату високо оплачуваних процедур і дорогих ліків, 
саме через це ОМС доповнює систему добровіль-
ного медичного страхування:
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– відвідуванням лікарів та амбулаторним ліку-
ванням;

– придбанням медикаментів;
– лікуванням у стаціонарі;
– отриманням стоматологічної допомоги, зубним 

протезуванням;
– проведенням профілактичних та оздоровчих 

заходів тощо [1].
Добровільне медичне страхування (ДМС) перед-

бачає:
– ширше право вибору застрахованим пацієнтом 

медичних установ, лікарів для обслуговування;
– поліпшення умов утримання застрахованого 

в стаціонарах, санаторіях, профілакторіях;
– надання спортивно-оздоровчих послуг та інших 

засобів профілактики;
– подовження тривалості після лікарняного патро-

нажу та догляду за пацієнтом у домашніх умовах;
– діагностику, лікування та реабілітацію з вико-

ристанням методів нетрадиційної медицини;
– розвиток системи сімейного лікаря [6].
ДМС в Україні зростає з кожним роком, про це 

свідчить не тільки кількість заключених договорів, 
а й сума страхових платежів. Розглянемо динаміку 
змін ДМС за період з 2012-2016 роки (табл. 1).

Як бачимо з даних, наведених у таблиці 1, ринок 
медичного страхування досить швидко розвива-
ється. За аналізований період кількість укладених 
договорів зросла на 1473,0 тис. од., або на 304,1%, 
що готовить лише про усвідомлення громадянами 
та корпоративним сектором необхідності придбання 
полісів медичного страхування. Найменшими 
є показники валових надходжень та виплат страхо-
вих сум у 2012 році – 32.8 млн. грн., однак за період 
з 2013 по 2016 рік спостерігається лише збільшення 
страхових виплат, що на нашу думку, пов`язано з різ-
ким подорожчання медичних препаратів за рахунок 
зміни курсу валюти.

З метою активізації роботи як в галузі охорони 
здоров’я так і в сфері медичного страхування, у серпні 
2014 року Міністерством охорони здоров’я була роз-
роблена та прийнята до реалізації «Національна стра-

тегія реформування системи охорони здоров’я в Укра-
їні на період 2015-2020 років» [4].

На ринку добровільного страхування України 
наразі працює приблизно 30 страхових компаній, що 
мають різні можливості та середній рівень їх виплат 
дорівнює 60%. Кожна зі страхових компаній хочу 
принести у бізнес щось своє, що виділитись серед 
конкурентів:

– поліклінічне обслуговування, у тому числі 
аптечне;

– стаціонарне обслуговування;
– послуги невідкладної швидкої медичної допо-

моги;
– стоматологія.
Далі розглянемо топ 5 страхових компаній 

у медичному страхування на 2017 рік та їх основні 
показники (табл. 2) [5].

Як бачимо, впроваджена «Національна стратегія 
реформування системи охорони здоров’я в Україні 
на період 2015-2020 років» дала свої результати. Так, 
частка премій на 30.06.2017 рік по даним 5 компаніям 
по відношенню до всіх компаній у медичному стра-
хуванні складає приблизно 87% – 3400575,96 тис. 
грн., що говорить про довіру нашого населення 
до медичного страхування саме в перерахованих 
вище компаніях. Дані компанії є найбільш затре-
буваними в Україні, з кожним роком кількість осіб, 
зростає і тому, відповідно, збільшуються і виплати 
громадянам. Так, найбільшими виплати на аналізо-
ваний період є у страхової компанії «Провідна» – 
102 817,8 тис грн..Однак компанії, котрі знаходяться 
на 3 та 5 сходинках – «Інго Україна» та «ТАС» мають 
порівняно нижчі показники виплат та премій, однак 
у відсотках їхні показники є найбільшими – 79%, 
що дає право нам зробити висновки, при відносно 
нижчих показниках вкладень компанії виплачують 
більшу частку виплат, ніж конкуренти.

На вітчизняному ринку страхування, ДМС ще не 
набула широкого поширення, це також підтверджує 
і статистика. Згідно статистичних показників, час-
тина добровільного медичного страхування складає 
лише 2,6%, при загальний кількості застрахованих 

Таблиця 1
Добровільне страхування медичних витрат за період з 2012 по 2016 роки [2; 3]

2012 2013 2014 2015 2016
Кількість договорів страхування, тис. од 721,7 542,9 1704,4 2060,3 2194,7
Валові надходження страхових платежів, млн. грн 168,7 144,2 318,2 373,6 308,2
Виплати страхових сум, млн. грн. 32,8 38,0 40,7 66,6 68,4
Рівень виплат у % 19,5 26,4 12,8 17,8 22,2

Таблиця 2

№ Назва компанії Премії на 30.06.2017, 
тис. грн.

Виплати на 30.06.2017 
тис. грн.

Рівень виплат на 
30.06.2017, %

1 «Провідна» 214 757,1 102 817,8 48,00
2 АХА «Страхування» 104 963,0 67 887,0 65,00
3 «Інго Україна» 58 028,1 45 738,4 79,00
4 «Українська страхова група» 48 745,1 29 719,2 61,00
5 «ТАС» 18 940,7 15 044,2 79,00
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і це лише 2% від усього населення, індивідуальне 
страхування складає всього 1% [5].

Медичне страхування вже давно не є ексклюзив-
ною послугою, але ДМС все ще є дорогою послугою 
для українців. Наразі вартість найдешевшого пакету 
послуг, економ-класу, становить приблизно 300 грн 
на рік на одну людину. До такого полісу найчастіше 
входить повний набір потрібних послуг, а це ліку-
вання в стаціонарі, невідкладна допомога, забезпе-
ченнями медикаментами.

Через недобросовісні страхові компанії біль-
шість послуг які вони пре доставляють недобросо-
вісні послуги. Найчастіше трудності з’являються при 
покупці ліків, більшість компаній не відшкодовують 
дорогі та ексклюзивні ліки, тим самим порушую 
умови укладеного договору. Внутрішні неузгодже-
ності та відсутність договорів між страховими компа-
ніями, лікарнями та аптеками не повинна впливати на 
інтереси споживачів страхових та медичних послуг.

Проект закону «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне медичне страхування» можна від-
нести до основних законодавчих актів, що створю-
ють основу для розвитку охорони здоров’я; його 
введення справлятиме значний вплив на добробут 
населення і громадське здоров’я.

Наразі на запровадження медичного страхування 
покладено великі надії. Проект викликає багато спір-
них питань та суперечок серед медичних фахівців 
та експертів. Але досить очевидно, що прийняття 
проекту все досить затягнувся [6].

В Україні впровадження медичне страхування 
відбувається під впливом протирічь соціально-еко-
номічного розвитку. Страхування потерпає від непо-
слідовної соціально-економічної політики, нерівних 
умов ведення медичної практики суб’єктами госпо-
дарювання та несправедливого розподілення інвес-
тицій в галузі охорони страхування.

Україна на сьогодні перебуває на стадії впрова-
дження загальнообов’язкового державного соціаль-
ного медичного страхування. Згідно проведених 

економічних розрахунків ОМС дасть додатково до 
бюджетної частини фінансування 7,54 млрд. грн. 
у рік. Незважаючи на помітні переваги, його вве-
дення в Україні гальмується немає однорідного під-
ходу до законопроекту про ОМС [7].

Охорона здоров’я України знаходиться на дуже 
низькому рівні. Дослідники галузі вбачають при-
чину в недостатньому фінансування галузі, в зна-
чних недоліках в законодавстві та застарілій моделі 
медичної освіти. Кожен рік фінансування з бюджету 
щорічно збільшується, але це все одно не впливає на 
стан здоров’я українців.

Висновки. Отже, на сьогодні при впроваджені 
страхової медицини, нової системи надання медич-
ної допомоги, введення платної медицині Україна 
повинна перейняти досвід інших держав.

Обов’язкове медичне страхування, набуває 
форми соціального страхування, через те що прове-
дення впорядковане та затверджене законодавством. 
Страхові платежі, сплачувані громадянами та юри-
дичними особами, мають форму податку. Медичне 
страхування відбувається під жорстоким наглядом 
державних структур і є безприбутковим. При такій 
формі організації страхового фонду кошти повинні 
надходити у стабільній формі.

Для того щоб побудувати економіку охорони 
здоров’я, треба укріпити її фінансову основу, 
повністю змінити схему фінансування. Треба відійти 
від бюджетної системи, до бюджетно-страхової сис-
теми. При такій системі фінансування відбувається 
при активній участі організацій усіх форм власності 
з елементами добровільного медичного страхування 
населення. Державна політика розвитку медичного 
страхування повинна визначити основні принципи, 
напрями і форми економічного впливу. Медичне 
страхування, як частина загальної соціальної та еко-
номічної політики, повинне бути підтримане нор-
мативно-правову базою; підвищення фінансової 
надійності страховиків; удосконаленням податкової 
політики та державного нагляду.
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Поняття туризму з кожним днем стає все більш і більш популярним. Подорожувати за кордон в наші 
дні – звичайна справа для багатьох сімей. Туристична привабливість регіону – запорука успішності, 
фінансових надходжень і робочих місць. У статті проведено дослідження сутності зеленого сіль-
ського туризму, аналіз стану, особливості розвитку на ринку послуг Запорізького краю. Мета статті 
полягає у визначенні проблем і перспектив існуючого туристичного потенціалу Запорізької області. 
У роботі проаналізовано розподіл видатків бюджету Запорізької області, динаміку надходження 
туристичного збору до бюджету.
Ключові слова: туристичні садиби, зелений сільський туризм, мале підприємництво, туристичний збір.

Постановка проблеми. Однією з найбільших 
цінностей будь-якої країни та регіону є історико-
культурна спадщина, яка свідчить про духовний роз-
виток народу. Сьогодні туристична сфера розвива-
ється з неймовірною швидкістю. Такому швидкому 
розвитку туристичної діяльності сприяють успіхи 
науково-технічного прогресу, які збільшують частку 
вільного часу людей, зайнятих у виробництві, а також 
допомагають створити індустрію розваг і масового 
відпочинку. Україна володіє багатими природно-клі-
матичними, культурно-історичними та національно-
етнографічними ресурсами, які створюють переду-
мови для розвитку багатьох видів туризму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями в області туристичної діяльності 
займалися такі вчені, як С. М. Биржаков, Г. О. Воро-
шилова, В. В. Гловацька, Л. Гонтажевська, А. Ю. Єре-
менко, О. Камушков. Оскільки регіони України мають 
великий ресурсний потенціал, туризм повинен спри-
яти зміцненню економіки країни, наповненню держав-
ного бюджету, зростанню добробуту українських гро-
мадян, збереженню історико-культурної спадщини, 
піднесенню духовного потенціалу суспільства [1]. 
В Запорізькій області нараховується 8031 історико-
культурних пам’яток, в т. ч. 1677 – історії, 6276 – архе-
ології (область славиться своїми курганами, могиль-
никами), 78 – монументального мистецтва [2].

О. Гринюк та М. Пільтяй досліджуючи таку 
ситуацію, говорять про те, що це є наслідком 
недостатньої популяризації серед населення істо-
рико-культурних ресурсів та неналежний рівень 
інфраструктури та догляду за об`єктами історико-
культурної спадщини [3].

Мета дослідження. Основною метою статті 
є визначення проблем і перспектив існуючого 
туристсько-рекреаційного потенціалу Запорізької 
області, а також вивчити і проаналізувати розви-
ток зеленого сільського туризму Запорізького регі-
ону і його вплив на створення нових робочих місць 

та надати рекомендацій щодо визначення основних 
пріоритетів розвитку курортно-туристичної галузі.

Виклад основного матеріалу. Сучасна індустрія 
туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 
галузей світового господарства і розглядається і як 
самостійний вид економічної діяльності, і як між-
галузевий комплекс. Особливе місце відводиться 
туризму у створенні робочих місць і вирішенні про-
блеми зайнятості. туризм охоплює багато секторів 
економіки і цим ускладнює визначення точної оцінки 
кількості працівників, зайнятих в сфері туризму.

Туристична привабливість регіону – запорука 
успішності, фінансових надходжень і робочих місць. 
Запорізька область має багато цікавих туристичних 
об’єктів, але туристів чомусь це не приваблює. Для 
того щоб їх залучити потрібні нові ідеї і фінансу-
вання. Про те, що туристична сфера в Запорізькій 
області потребує розвитку та кваліфікованих кадрів 
свідчить те, що за кількістю пам’яток археології, 
історії, монументального мистецтва Запорізька 
область посідає 3 місце в Україні (Львівської та Хар-
ківської областей), а за кількістю пам’яток археоло-
гії на даний момент – 1 [2].

Запорізька область має великий потенціал, 
оскільки може задовольнити будь-які потреби 
туриста, починаючи від екскурсій по городищам 
доби бронзи до сучасного кінного театру «Запорізькі 
козаки». Однак, не дивлячись на велику кількість 
цікавих об’єктів, в останні роки чисельність турис-
тів систематично зменшується.

Але Запорізькій регіон все ж таки більш відо-
мий своєю природою. В Запорізькій області нара-
ховується декілька цінних туристичних садиб, одна 
з яких найвизначніша – садиба Замок Попова. Цей 
замок дійсно заслуговує на увагу туристів, він був 
побудований в другій половині 19 століття в місті 
Василівка. Вона розташована у селі Біленьке Запо-
різької області. Не дивлячись на те, що ця садиба до 
нашого часу зберігалася в чудовому стані, вона все ж 
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таки потерпіла деяких змін. У садибу входило кілька 
різних приміщень, однак сьогодні одне з них займає 
місцева сільська школа, а в іншому знаходиться храм 
Миколи Чудотворця.

Сучасний стан економічного розвитку Укра-
їни потребує пошуку нових форм господарювання 
в сільській місцевості. Однією з таких форм може 
виступати мале підприємництво, оскільки воно 
максимально поєднує інтереси як виробників так 
і споживачів продукції. Перспективним проявом 
підприємницької ініціативи в сільській місцевості 
є сільський зелений туризм. Ця сфера сьогодні 
є найбільш динамічно зростаючим сектором світо-
вого туристичного господарства [4]. Оскільки, від-
починок на селі приваблює туристів, які прагнуть 
хоча б короткий час пожити в екологічно чистій 
сільській місцевості, поласувати традиційною кух-
нею, оздоровитися, сільська свобода, яку не дають 
масові курорти, певна екзотика сільської праці, праг-
нення показати дітям звідки береться хліб, молоко 
та інші продукти тощо. Для запорожців подібні 
комплекси – можливість відпочити на чистому пові-
трі в будь-який час року, відновити сили і з користю 
провести відпустку за відносно невеликі гроші. Крім 
того, окремі садиби допомагають не тільки знайти 
душевний спокій і розслаблення, а й вирішити про-
блеми зі здоров’ям.

Сільський зелений туризм є новою формою під-
приємницької діяльності, його можна віднести до 
сфери малого підприємництва. яке формує ринкове 
середовище у вітчизняному агропромисловому 
комплексі.

Сьогодні в Запорізькій області нараховується 
37 садиб сільського зеленого туризму, 14 з яких 
отримали сертифікати якості послуг, з внесенням 
даних про садиби в загальний міжнародний реєстр. 
Найбільше садиб сільського зеленого туризму зна-
ходиться у Вільнянському районі – 17. З тих садиб, 
які знаходяться ближче до обласного центру, можна 
приділити увагу «Українській єнотовій хаті» в Чер-
воному Яру, Aquazoo-Петрополь у Петрополі та при-
ватному кінному клубу «Широкий простір» у Широ-
кому – це все Запорізький район.

Згідно Розподілу видатків обласного бюджету 
на 2017 рік Запорізької обласної рада на Департа-
мент культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації було виділено 154 012 207 грн., 
з яких 36 527 902 грн. виділено на підготовку кадрів 
вищими навчальними закладами I та II рівнів акре-
дитації, на театри виділено 56 809 242 грн., філармо-
нії, музичні колективи і ансамблі – 23 828 056 грн., 
бібліотеки – 20 200 850 грн., музеї і виставки – 
13 383 460 грн. та на інші культурно-освітні заклади 
та заходи – 3 262 687 грн. З цього бачимо, що без-
посередньо для туристичної діяльності та розбудову 
туристичних садиб було виділено близько однієї 
п’ятої частини від бюджету Департаменту культури 
та туризму. Це говорить про низьку зацікавленість 
у розвитку туристичних садиб, оскільки на рекламу, 
просування та інші заходи витрачається мало коштів. 
У 2017 році було передбачено 32 мільйони гривень 

для реалізації Стратегії розвитку туризму 2020. Але 
навіть ця сума дуже мала в порівнянні з тим, скільки 
на туризм витрачають розвинені країни Європи. 
Однак, у порівнянні з 2015 роком бюджет Департа-
менту культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації збільшився на 52,5%.

Вже в 2016 році для реконструкції Садиби Попова 
вперше за останні 5 років було виділено 550 тисяч 
гривень. Ситуація і наразі є критичною, туристичний 
центр повинен бути врятованим, адже він є одним 
з найважливіших історико-культурних місць області. 
Для повної реставрації необхідно більш ніж 30 міль-
йонів гривень, але для бюджету занадто великі гроші. 
За словами Владислава Мороко, директора Департа-
менту культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації, за допомогою вони зверта-
ються до іноземних колег, які погоджуються підтри-
мати цей проект – відродження «Садиби Попова». 
Однак для того, щоб залучити інвестиції, необхідно 
мати проектно-кошторисну документацію, але на її 
виготовлення потрібна сума в 4 мільйони гривень.

Незважаючи на те, що з бюджету обласної ради 
виділяється небагато коштів на розбудову зеле-
ного сільського туризму, у 2017 році у Запорізькій 
області була створена перша Школа агротуризму – 
перспективного сектора туристичної індустрії, який 
в останні роки розвивається і в Україні.

Першу в Запорізькій області Школу агротуризму 
створили в селі Потерпілі Запорізького району на 
базі однієї з тамтешніх «зелених садиб». Така школа 
спрямована на навчання основам організації сіль-
ського туризму молоді, безробітних, фермерів тощо.

Проект розрахований на тих, хто хоче побудувати 
успішний бізнес в сфері екологічно чистого сіль-
ського господарства, тваринництва та агротуризму. 
Школа дає теоретичні знання з бізнесу і практичне 
навчання на базі Центру «зеленого» туризму. На реа-
лізацію цього проекту передбачено фінансування 
в розмірі 100 тис. грн. з обласного бюджету.

Зелений сільський туризм крім чудового відпо-
чинку для родин, дає можливість налагодити ситу-
ацію з працевлаштуванням в селах. Адже завдяки 
заміським садибам, етно селам створюються нові 
робочі місця у віддалених населених пунктах. В наш 
час українські села перебувають на межі розвалу. 
Обстановка з робочими місцями там досить напру-
жена, тому люди з маленьких населених пунктів 
намагаються переїжджати в місто, де, на їх думку, 
ситуація з працевлаштуванням сприятливіша. Поді-
бні «міграції» в майбутньому можуть привести до 
«колапсу», адже навіть в містах кількість робочих 
місць далеко не безмежна. Тому заміські історико-
культурні комплекси та садиби сьогодні – чи не 
єдина можливість налагодити ситуацію з робочими 
місцями в селах.

За повідомленням Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації, серед 
садиб, що працюють найбільш активно є «Етно-
село» у селі Червонокозацьке, Вільнянського району, 
«Аквазоо» у селі Петрополь, Запорізького району, 
«Гостини у Валентини» у Мелітопольському районі.
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Перспективним напрямом зеленого туризму 
є рибальський туризм. Він розвивається на Азов-
ському морі (Бердянський і Приазовський райони), 
Дніпрі та на багатьох інших територіях області, де 
є спеціально зарибнені ставки. Наприклад, у с. Сал-
тичія Чернігівського району для рибалок створено 
цілий комплекс «Великий став» з автостоянкою, 
будиночками для проживання.

Сільській туризм з відпочинком на морі, 
рибальством, лікуванням та екскурсіями вдало 
поєднують у Приазовському районі. Так, у Ново-
костянтинівці в садибі «Морський бриз» можна 
зануритися у цілюще гаряче джерело, потім від-
правитись на море, порибалити, скупатися, в обід 
поїсти борщу та зірвати собі кавун на городі. У с. 
Чкалове Приазовського району відремонтовано 
будинок всесвітньо відомого мандрівника Федора 
Конюхова, туди заїжджають туристи з різних 
країн, навіть більше іноземців.

Головним показником, який характеризує роз-
виток туристичної сфери є обсяг туристичного 
збору. Динаміку надходження туристичного збору 
до бюджету Запорізької області можна побачити на 
рис. 1 [5].
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Рис. 1. Надходження туристичного збору  
до місцевих бюджетів за 2014-2017 роки  
(за даними ДФС, тис. грн.)

В 2017 році туристичний збір виріс на 30,4% 
у порівнянні з 2016 роком. Він склав понад 2,7 млн. 
гривень, при цьому левова частка – це приморські 
території. Однак збір – це лише «офіційні» туристи, 
які купляють путівки. Питома вага туристичного 
збору у загальному обсязі надходжень місцевих 
бюджетів за 2017 рік, у розрізі областей складає 
3,8%, що менше на 0,1% ніж у 2016 році. За обся-
гами збору у 2017 році Запорізька область опинилася 
на шостому місці, випереджаючи Херсонську, Хар-
ківську та Дніпропетровську області.

Однак на цьому не можна зупинятися, оскільки 
таким високим показником Запорізька область 
зобов’язана курортним містечкам. Після двох років, 
протягом яких люди боялися їхати в прифронто-
вій регіон, пляжі Азовського моря знову заповнені. 
У тому ж Бердянську вже підрахували, що людей 
в 2016 році приїхало в шість разів більше, ніж за ана-
логічний період 2015 року. Це пов’язують з успіш-
ною рекламною компанією курорту, на яку місцева 
влада виділила 2,4 млн. грн. Гроші пішли на рекламу 
на телебаченні, в Інтернеті, газетах, торгових цен-
трах великих міст і навіть київському метрополітені.

Проведений аналіз сучасного стану розвитку 
курортно-туристичної сфери в Запорізькій області 
доводить, що потенціал курортних закладів та турис-
тичної діяльності використовується не досить ефек-
тивно, тому доцільне удосконалення діяльності 
курортно-туристичної сфери регіону через [6]:

1. Створення цілісної системи державного управ-
ління туризмом і курортами в області.

2. Збільшення темпів зростання обсягів інвести-
цій у розвиток матеріальної бази туризму області.

3. Збалансування соціальної та економічної 
ефективності використання рекреаційних ресурсів 
та необхідності їх збереження.

4. Підвищення забезпеченості туристичної і курорт-
ної галузі висококваліфікованими спеціалістами.

6. Збільшення темпів процесів модернізації заста-
рілої курортно-рекреаційної та туристичної інфра-
структури та залучення інвестицій в їх розвиток.

7. Оптимізацію оподаткування курортно-турис-
тичної діяльності, що сприятиме підвищенню дохід-
ної частини бюджету.

Висновки. Зелений туризм – перспективний напря-
мок, обумовлений унікальним економіко-географічним 
положенням Запорізького регіону. Курортні та рекреа-
ційні території складають майже 15% площі області. 
Це сприяє розвитку зеленого туризму: сільського, агро, 
фермерського, еко. Сільський зелений туризм здійснює 
позитивний вплив на відродження, збереження і роз-
виток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток 
історико-культурної спадщини, а також розширює 
канали реалізації продукції підсобного господарства 
селянина. Втілення запропонованих напрямків удоско-
налення діяльності курортно-туристичної сфери регі-
ону забезпечить збільшення перспектив подальшого 
розвитку зеленого туризму на селі і швидкому розви-
тку туристичної діяльності в загалом.
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Понятие туризма с каждым днем становится все более и более популярным. Путешествовать за границу 
в наши дни – обычное дело для многих семей. Туристическая привлекательность региона – залог успешности, 
финансовых поступлений и рабочих мест. В статье проведено исследование сущности зеленого сельского 
туризма, анализ, особенности развития на рынке услуг Запорожского края. Цель статьи заключается в опре-
делении проблем и перспектив существующего туристического потенциала Запорожской области. В работе 
проанализированы распределение расходов бюджета Запорожской области, динамику поступления туристи-
ческого сбора в бюджет.
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The concept of tourism every day is becoming more and more popular. To travel abroad nowadays is an ordinary 
business for many families. The tourist attractiveness of the region is a guarantee of success, financial revenues 
and jobs. In the article the research of the essence of green rural tourism, analysis of the state, features of development 
in the market of services of Zaporizhzhya region was conducted. The purpose of the paper is to identify the problems 
and prospects of the existing tourist potential of the Zaporizhzhya region. The paper analyzes the distribution 
of expenditures of the budget of Zaporizhzhya Oblast, the dynamics of travel tax revenues to the budget.
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Стаття присвячена вивченню сучасного станy та проблем банківського кредитування. Предметом 
дослідження є основні проблеми банківського кредитування та структуру заборгованостей в кредит-
ному портфелі банків. У цій статті проаналізовано основні інструменти, які впливають на розвиток 
банківського кредитування.
Ключові слова: кредит, банківське кредитування, проблеми кредитування, заборгованості, сучасний 
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Постановка проблеми. Сучасний стан банків-
ського кредитування є важливим для національної 
економіки. З розвитком банківської системи відбува-
ється стрімке зростання банківського кредитування 
та вона стає провідним сектором економіки.

Найважливіша функція банківської системи – сти-
мулювати тимчасово вільні кошти у робочий капі-
тал. Кредит є основним капіталом для банків. Вплив 
на національну економіку здійснюються комерційні 
банки тоді, коли купують вільні ресурси на ринку і про-
дають їх підприємствам. Фізичні та юридичні особи за 
допомогою кредитування задовольняють свої потреби.

Україна дедалі гостріше відчуває проблеми бан-
ківського кредитування через те, що збільшуються 
обсяги неповернених позичальниками кредитів.
Банки мають організувати кредитні операції так, 
щоб вони давали максимальний прибуток і намага-
лися знизити ризик. Тому ця проблема є актуальною 
сьогодні та має особливе значення.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам бан-
ківського кредитування присвячено чимало праць як 
вітчизняних так і зарубіжних науковців, серед яких: 
О. Васюренко, А. Ковальчук, В. Лагутін, В. Міщенко, 
С. Реверчук, М. Савлук, та інші науковці.

Постановка завдань. Мета статті дослідження 
та аналіз сучасного стану банківського кредитування 
в Україні, аналіз сучасних проблем та пошук шляхів 
їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Надання креди-
тів – основна і поширена операція в банках. Але про-
ведення таких операцій пов’язано з певними ризи-
ками.

Серед основних проблем банківського кредиту-
вання можна визначити такі:

– високі проценти по кредиту;
– складна процедура отримання кредиту;
– відсутність заходів страхування кредитних 

ризиків;

– заборгованість банків перед Національним 
банком.

Розглянемо кожну проблему окремо. Отже, 
високі проценти по кредиту це ті відсотки, які пози-
чальник має віддати кредитору. Середні ставки за 
кредитами становлять двозначне число. Для авто-
кредитів, кредитів на нерухомість, кредитів на побу-
тову техніку та кредити на інші речі представляють 
різні цифри. Першою важливою причиною є облі-
кова ставка Національного Банку України, від якого 
залежить процент по кредиту. На жаль, кредитор не 
може поставити відсоток менший за облікову ставку 
НБУ. Другою причиною є заробіток самого банка, 
тому що потрібно оплатити всі послуги, які банк 
використовує. Найдешевшим кредитом є той, умо-
вами кредитного договору якого передбачено наяв-
ність тільки лише певного відсотка за користування 
кредитними коштами.

Другою проблемою є складна процедура отри-
мання кредиту. Для того, щоб отримати кредит пози-
чальник повинен забезпечити кредитора певним 
пакетом документів (анкета кредитора; паспорт; 
довідка про доходи; документи щодо працевлашту-
вання). Кожна фінансова установа може визначити 
скільки документів потрібно для того, щоб отримати 
кредит. На жаль, не всі громадяни зможуть отримати 
кредит, тому що не всі є працевлаштовані і тому не 
можуть надати усі потрібні документи.

Третя проблема – відсутність заходів страхування 
кредитних ризиків. Страхування кредитів базується 
на визнанні ризику неплатоспроможності позичаль-
ника, який формується у процесі кредитування. Кре-
дитор не страхує позичальника на всі сто відсотків, 
хоча вони укладають страховий договір. На жаль, 
якщо боржник не зможе виплатити борг до кінця 
визначеного терміну покриття кредиту, то банк має 
право забрати заставу та не віддавати суму грошей, 
яку позичальник виплатив кредитору.
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Четвертою проблемою є заборгованість банків 
перед Національним банком. Національний банк 
продовжує роботу із заборгованістю неплатоспро-
можних банків, наданих йому як забезпечення кре-
дитів рефінансування. Фактичний обсяг погашень за 
кредитами рефінансування, наданими неплатоспро-
можним банкам, у 2016 році становив понад 4 млрд. 
грн.; у 2017 році становив понад 2,1 млрд грн. Як 
забезпечення кредитів рефінансування Національ-
ний банк отримав майнові права за кредитами юри-
дичним та фізичним особам, нерухомість, рухоме 
майно та цінні папери. Дані за 2017-2018 рік можна 
переглянути в таблиці 1.

За даними таблиці 1, можна зробити висновок, 
що заборгованість неплатоспроможних банків перед 
Національним банком має тенденцію до зниження, 
тобто банки починають погашати свої борги.

Загалом, є три групи чинників, які приводять до 
появи проблемних кредитів [2]:

1. Зовнішні
2. Внутрішні
3. Внутрішньо-системні
Зовнішніми чинниками є ті, які виникають 

у період економічного спаду чи кризи та зменшують 
свій вплив у період економічного зростання чи піку 
розвитку. Це такі як:

– нестабільність фінансово-економічного стану 
держави;

– нестабільна політична ситуація в державі;
– трата довіри до банку;
– відсутність повної інформації на кредитному 

ринку;
– форс-мажорні обставини.
Внутрішні чинники пов’язані з діяльністю банку 

чи позичальника. До таких чинників належать:
– неякісна оцінка платоспроможності позичаль-

ника;
– недоліки при укладанні кредитної угоди;
– некваліфікований персонал;
– завищення процентної ставки;
– спекуляції;
– не контрольованість повернення позик до банків.
Третя група чинників – внутрішньо системні. 

Вони зумовлені особливостями банківської системи 
держави. Це такі чинники, як: велика частка нада-
них валютних кредитів, кредитна експансія, залеж-
ність банківських кредитних ресурсів від зовнішніх 
джерел фінансування та інші. Національний банк 
продовжує роботу із заставами неплатоспромож-
них банків, наданих йому як забезпечення кредитів 

рефінансування. Найбільшою проблемою у банків-
ському секторі залишається виведення грошей через 
банківську систему за кордон. Перш за все, мова йде 
про виведення саме банківських активів та часток 
співзасновників банку у випадку виявлення проблем 
в його діяльності. На сьогодні існує п’ять основних 
схем, через які виводяться кошти [3].

Приблизна оцінка втрат – близько 50 млрд. грн.. 
Першою є виведення коштів через розміщення їх на 
кореспондентських рахунках в іноземних банках, 
другою – відчуження активів банку за заниженою 
ціною, третя – виведення майна з-під застави, чет-
вертою – за схемою з відступленням прав вимоги за 
кредитами та п`ята – нецільове використання кре-
дитних коштів.

Основними джерелами формування банківських 
кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки на 
розрахункових і поточних рахунках, залучені на депо-
зитні рахунки кошти юридичних і фізичних осіб, між-
банківські кредити, та кошти одержані від випуску 
цінних паперів. Кожний комерційний банк ставить за 
мету забезпечити високу якість власного кредитного 
портфеля. Кредитний портфель – це сукупність кре-
дитів, наданих банком на певну дату, він характери-
зує величину капіталу, вкладеного банком у кредитні 
операції. Кредитний портфель включає агреговану 
балансову вартість усіх кредитів, у тому числі про-
строчених і сумнівних щодо повернення [4].

В цілому усі проблемні кредити поділяють на 
декілька груп [5]:

1. Субстандартні кредити – кредити, ймовір-
ність погашення заборгованості за якими є меншою 
50%, але більшою 20% чистого кредитного ризику. 
Кількість календарних днів прострочення становить 
31-90 днів. Такі кредити потребують посиленого 
контролю та втручання з боку керівництва банку.

2. Сумнівні кредити – кредити, ймовірність 
погашення заборгованості за якими становить 50% 
чистого кредитного ризику. Кількість календарних 
днів прострочення становить 91-180 днів.

3. Безнадійні кредити – кредити, ймовірність 
виконання зобов’язання за якими практично від-
сутня, ризик за кредитними операціями дорівнює 
сумі заборгованості за ними. Кількість календарних 
днів прострочення становить більше 180 днів.

Окрім усіх перелічених груп кредитів існують ті 
кредити, до яких уже були застосовані інструменти 
впливу та проведено переоформлення кредитних 
договорів. Такими кредитами є оновлені проблемні 
кредити, а саме:

Таблиця 1
Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед Національним банком [1].

2017 рік – 2018 рік
Заборгованість 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03

Основна сума кре-
диту, млрд. грн. 45.20 45.19 45.33 45.15 45.07 44.85 44.57 44.44 44.21 44.19 43.54 43.22 42.74

Відсотки, млрд. грн. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.69 6.68 6.68
Усього, млрд. грн. 51.92 51.90 52.05 51.86 51.79 51.57 51.28 51.16 50.92 50.91 50.23 49.91 49.42
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– Пролонговані кредити – кредити, за якими про-
довжено термін погашення суми основного боргу;

– Реструктуризовані кредити – кредити, за якими 
змінено умови повернення, відповідно до яких пози-
чальнику тимчасово надаються пільгові умови пога-
шення;

– Рефінансовані кредити – погашення взятих 
раніше кредитних зобов’язань за допомогою оформ-
лення нового кредиту.

Кредитні операції охоплюють більше 70% усіх 
загальних активів банку (табл. 2).

Загальні активи банківської системи України за 
2014 рік зросла на 4,7%. За 2015 рік активи банків-
ської системи зросли вже на 11.1%, у 2016 році – 5,9, 
а у 2017 році – 4,3% і складають 1256299 млн. грн. 
(див. табл. 2).

Загальний обсяг кредитних вкладень у 2014 році 
збільшилися на 7,7%, далі в 2015 році також збіль-
шилося на 9,1%. Протягом 2016 року темпи зрос-
тання кредитних вкладень зменшився до 3,5%, а 
в 2017 році взагалі має стійку тенденцію до уповіль-
нення. На динаміку кредитних вкладень впливають 
всі проблеми, які зазначені вище.

Для того, щоб уникнути проблем у банківському 
кредитуванні варто вжити такі заходи як:

1. Варто чітко перевіряти дані про особу, яка 
бажає взяти кредит;

2. Не надавати кредит тим, хто надає фальшиву 
інформацію;

3. Банки повинні при укладанні договору на кре-
дит звертати увагу на те, на що позичальник хоче 
використати ці кошти;

4. Акцентувати увагу на міжнародних кредитних 
операціях;

5. Покращити інформаційне забезпечення.
Такі заходи дадуть можливість функціонувати 

з меншим кредитним ризиком банківських установ, 
бути впевненим у погашенні і поверненні позик.

Висновок. Отже, сьогодні в банківському креди-
туванні існують певні проблеми, які можна вирішити 
протягом певного періоду часу. Великий вплив на 
вирішення проблем має НБУ. Для запобігання появи 
проблемних ситуацій в банках потрібно переглянути 
свою політику, свої дії та відношення позичальни-
ків до них. Через великої кількості заборгованостей, 
які виникають через зовнішні і внутрішні чинники, 
банки можуть продати проблемні кредити колектор-
ським агентствам. Через велику кількість простро-
чених кредитів банки втрачають довіру з боку вклад-
ників та акціонерів і свою репутацію.

Таблиця 2
Динаміка загальних активів та кредитного портфеля банків за 2014-2017 рік [1]

Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Загальніактиви, млн. грн 1 278 095 1 316 852 1254385 1256299
Річний темп приросту загальнихактивів 4,7 11.1 5.7 4.3
Кредитинадані, млн.грн 911 402 1 006 358 1009768 1005923
Зростаннякредитівнаданих, % 7,7 9,1 3,5 -3,8
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Статья посвящена изучению современного состояния и проблемам банковского кредитования. Предметом 
иследования являються основные проблемы банковского кредитования и структура задолженности в кредит-
ном портфеле банков. В этой статье были проанализированы основные инструменты, которые влияют на раз-
витие банковского кредитирования.
Ключевые слова: кредит, банковское кредитирование, проблемы кредитирования, задолженности, современ-
ное состояние, проблемные кредиты.

PROBLEMATIC ISSUES OF BANK LENDING IN MODERN CONDITIONS

Moskalyov A.A.
Senior Lecturer
Chernivtsi Institute of Trade and Economics
of Kyiv National University of Trade and Economics
Motolska K.V.
Student
Chernivtsi Institute of Trade and Economics
of Kyiv National University of Trade and Economics

The article is dedicated to the study of modern state and problems of the bank lending. The subject of research are 
the main problems of bank lending and the structure of debts in the loan portfolios of banks. In this article were 
analyzed the main ways of influence on the bank`s lending.
Keywords: credit, bank lending, problems of lending, debts, modern conditions, problem loans.



113

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 336.71(477)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ  
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У статті проаналізовано діяльність рейтингових агентств в банківській системі України, а також, 
досліджено закономірності розвитку ринку рейтингових послуг, що загалом формує тенденції рей-
тингування банків в Україні.
Ключові слова: рейтингування, рейтингові агентства, кредитний рейтинг, ринок рейтингових послуг.

Постановка проблеми. Рейтингування банків 
дозволяє отримати об’єктивну професійну оцінку 
надійності банку, яка є важливою як для самих банків, 
яким необхідно оцінювати своїх партнерів та конку-
рентів, так і для клієнтів, що активно з ними співпра-
цюють. Також рейтингова система оцінки банківської 
діяльності сприяє підвищенню відкритості та прозо-
рості банківської системи, що позитивно сприйма-
ється як вітчизняними, так й іноземними інвесторами. 
Отже, розроблення науково обґрунтованих пропо-
зицій щодо вдосконалення рейтингування банків 
України, а також оптимізація регулювання діяльності 
рейтингових агентств, які б здійснювали ефективне 
оцінювання банків, є актуальними в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні основи рейтингування банків досліджували 
такі вітчизняні вчені, як С. М. Лобозинська, Д. В. Ста-
щук, А. С. Незнамова, К. В. Мстоян, О. Л. Пластун, 
С. М. Приймак, М. А. Ребрик, Н. Б. Цибульська 
та інші, праці яких використано в даній роботі. 
Також для написання роботи використано чинну 
нормативно-правову базу України, аналітичні та ста-
тистичні дані Національного банку України, дані 
банківської звітності, інформаційні ресурси націо-
нальних рейтингових агентств.

Мета дослідження. Банківські установи потре-
бують об’єктивної інформації про фінансовий стан 
своїх банків-партнерів з метою ухвалення еконо-
мічно обґрунтованих рішень щодо здійснення з ними 
банківських операцій. Саме публічні рейтинги, які 
присвоюються банкам рейтинговими агентствами, 
здатні задовольнити цю потребу. За умов економіч-
ної нестабільності роль рейтингування є значною 
у вирішенні проблем інформаційної асиметрії. Проте 
існує безліч протиріч щодо обґрунтованого викорис-
тання сучасних підходів рейтингування у приклад-
ному аналізі та оцінці діяльності банків, тож метою 
статті є формування основних тенденцій рейтингу-
вання в банківській системі України.

Виклад основного матеріалу. На ринку рей-
тингових послуг України, обсяг якого станом на 
31 березня 2018 р. становить 261 рейтинги, функ-
ціонує 5 вітчизняних уповноважених рейтингових 
агентств, а також 3 міжнародні рейтингові агентства, 
визнані НКЦПФР [2].

В умовах жорсткої конкуренції є характерною спе-
ціалізація вітчизняних рейтингових агентств. Так, пере-
важно з клієнтами фінансової сфери працюють агент-
ства Експерт-Рейтинг, Стандарт-Рейтинг та Рюрік. 
ІВІ-Rating та Кредит-Рейтинг можуть бути віднесені 
до універсальних учасників ринку рейтингових послуг, 
оскільки представлені в усіх його сегментах (фінансо-
вому, корпоративному та муніципальному), присвою-
ючи рейтингові оцінки як контрагентам, так і борговим 
цінним паперам. Розглянемо структуру ринку рейтин-
гових послуг України та кредитні рейтинги, присвоєні 
РА, українським банкам. Так, на кінець 2017 року бан-
ківська система України налічувала 82 платоспроможні 
установи, з яких 60 мали довгостроковий кредитний 
рейтинг позичальника (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка основних показників банківської  
системи та кредитних рейтингів банків  
за період 01.01.2014-01.01.2018 рр. [6]
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Обсяг активів, 
млрд. грн. 1 278 1 317 1 275 1 256 1 336

Кількість банків у 
системі 180 158 119 96 82

Кількість банків з 
рейтингом 117 109 85 76 60

Дана тенденція обумовлена, перш за все, запро-
вадженням тимчасової адміністрації до більше ніж 
80 українських банків з початку 2014 р. [6]. Відомо, 
що основними передумовами для виведення банків 
з ринку було зниження рівня платоспроможності 
банківських установ, зміни в політичному керівни-
цтві країни, а також розширення переліку критеріїв 
віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 
Крім того, у січні-червні 2016 року велику кількість 
банків було визнано неплатоспроможними у зв’язку 
з непрозорою структурою власності. Таким чином, 
при розширенні повноважень НБУ дефолти банків 
стали слабкопрогнозованими.



114

# 2 (20) 2018

Протягом досліджуваного періоду обсяг активів 
банківської системи України у еквіваленті націо-
нальної валюти майже не змінився. Проте за умов 
значної девальвації гривні та виведення великої 
кількості банків з ринку, суттєва частина вартості 
активів банківської системи втрачена. Тож тенденція 
скорочення ринку рейтингових послуг як елементу 
інфраструктури фінансових ринків є закономірною. 
Охоплення вітчизняної банківської системи кредит-
ними рейтингами вітчизняних та світових рейтинго-
вих агентств на початок 2018 року наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Кількість присвоєних рейтингів  
українським банкам
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uaAAA 3 7 3 2 15
uaAA+ 1 1 2 1 5
uaAA- 3 1 3 7
uaAA 2 1 2 1 1 4 11
uaA+ 2 1 1 4
uaA- 1 3 4 1 9
uaA 1 1 3 2 1 8

uaBBB+ 1 2 3
uaBBB 1 3 2 6
uaBBB- 1 1
uaBB+ 0
uaBB 1 1 1 1 4
uaB 4 4

Разом 16 12 11 15 7 8 7 1 77

Рейтинговими агентствами (міжнародними 
та національними) підтримується усього 77 кредит-
них рейтингів банків України [1]. При цьому 13 бан-
ківських установ мають одночасно кредитні рей-
тинги в двох РА. Серед банків, які мають одночасно 
декілька кредитних рейтингів:

– 9 банків (Банк КредіАгріколь, Альфа-Банк, 
Райфайзен банк Аваль, Ощадбанк, Банк Південний, 
Приватбанк, Промінвестбанк, Сбербанк, Укрсоц-
банк) мають кредитні рейтинги національного і між-
народного рейтингових агентств;

– 3 банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк) 
мають кредитні рейтинги двох міжнародних РА;

– 3 банки (Кредобанк, Банк інвестицій та заоща-
джень, Укргазбанк) мають кредитні рейтинги одно-
часно двох національних РА.

Отже, фактично кредитний рейтинг має 60 бан-
ків із 82 діючих станом на початок 2018 року. На 
рисунку 1 показано розподіл банків за групами кла-
сифікації НБУ та рейтинговими зонами. У випадку, 
якщо банк має 2 рейтинги, відбір здійснювався за 
нижчим рейтингом.

Серед усіх кредитних рейтингів платоспро-
можних банків України 2 підтримуються на рівнях 
спекулятивної категорії, а 58 кредитних рейтингів, 
тобто 71% від загальної кількості – на рівнях інвес-
тиційної категорії. Більшість кредитних рейтингів 
банків України підтримується на рівні uaА-, uaАА 
та uaААА (9, 11 та 15 кредитних рейтингів відпо-
відно) [3]. Таким чином, за розподілом кредитних 
рейтингів простежується закономірність, що полягає 
в тому, що вітчизняні банки зацікавлені в отриманні 
кредитних рейтингів саме на рівнях інвестиційної 
категорії. На нашу думку, це зумовлено тим, що 
в разі низького кредитного рейтингу банк, як пра-
вило, відмовляється від його присвоєння та публі-
кації. Дану процедуру передбачає більшість націо-
нальних рейтингових агентств. Відмова ж від послуг 
рейтингування банківськими установами зазви-
чай обумовлена низьким рівнем прозорості банку 
та розумінням низького рівня власної надійності, а 
іноді специфікою діяльності на ринку.

Також особливістю рейтингування є рівномірний 
розподіл впливу на кредитоспроможність системи 
трьох груп, оскільки раніше при класифікації банків 
за обсягом активів найбільший вплив мали банки 
І групи. Наразі найвищою кредитоспроможністю 
характеризуються банки з іноземним капіталом, що 
за потреби можуть отримати фондування материн-
ських структур. Варто зазначити, що саме банки 
ІІ групи переважно користуються рейтинговими 
послугами міжнародних РА.

Загалом по банківській системі 61 кредитних рей-
тингів підтримується національними рейтинговими 

 
Рис. 1. Класифікація банків за кредитними рейтингами станом на 01.01.2018 р.
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агентствами, а 16 рейтингів – міжнародними. Розпо-
діл ринку рейтингових послуг між РА у кількісному 
вираженні (кількість оцінених банків) представлено 
на рисунку 2.

 

21%

16%

14%20%

9%

10%
9% 1% Кредит-Рейтинг

IBI Rating

Рюрік
Експерт-Рейтинг
Стандарт-Рейтинг
Fitch
Moody's
S&P

Рис. 2. Кількісний розподіл ринку рейтингових 
послуг станом на 01.01.2018 р.

Унаслідок активного перерозподілу ринку ста-
ном на 01 січня 2018 р. беззаперечним лідером за 
кількістю наданих рейтингів в Україні є агентство 
Кредит-Рейтинг (16 наявних рейтингів, або 20,78% 
ринку), яке разом з агентствами Експерт-рейтинг 
(19,48%) та IBI Rating (15,58%) контролюють частку 
в 56% загального обсягу ринку (табл. 2). При цьому 
національними агентствами присвоєно 79% усіх 
банківських рейтингів, а міжнародними – 21%.

Проте більш точну оцінку можна отримати, про-
вівши вартісний аналіз розподілу рейтингів, а саме 
розподіл рейтингових оцінок за обсягом активів 
банків, яким присвоєно рейтинг. Адже рейтинг сис-
темного банку є значно суттєвішим для розуміння 
часток ринку РА, ніж рейтинг дрібного банку ІІІ 
групи, в той час як у кількісному аналізі вони є рів-
ними (по 1 присвоєному рейтингу). Таким чином, 
Д. М. Стащук розглядає поняття банківського активу 
під рейтингом (bank assets under rating) та визначає 
його як вартість активів банку, що має кредитний 
рейтинг національного чи міжнародного рейтин-
гового агентства [8]. Розподіл вітчизняного ринку 
рейтингових послуг за банківськими активами під 
рейтингом представлено на рисунуку 3.

 

5%

11%

13%

5%

2%

8%

29%

27%

Кредит-Рейтинг
Стандарт-Рейтинг
Експерт-рейтинг
IBI Rating
Рюрік
S&P
Moody's
Fitch

Рис. 3. Вартісний розподіл ринку рейтингових 
послуг станом на 01.01.2018 р.

Як видно з рис. 3, ситуація на ринку рейтингових 
послуг діаметрально протилежна кількісному розпо-
ділу: міжнародні рейтингові агенції охоплюють 64% 

банківських активів під рейтингом. Це обумовлено тим, 
що основними клієнтами таких агенств є великі та сис-
темні банки переважно ІІ групи класифікації НБУ. При 
цьому лідер українських рейтингових агентств – Екс-
перт-Рейтинг, що володіє лише 13% ринку.

Однак, на думку експертів ринку, українські 
й зарубіжні рейтингові агентства не є прямими 
конкурентами, оскільки вони працюють у різних 
цінових сегментах; рейтинги від міжнародних РА 
потрібні лише емітентам, які планують вийти на 
міжнародні ринки капіталу, а сфера застосування 
національних кредитних рейтингів є значно вужчою 
[4]. Зважаючи на це, доцільно додатково дослідити 
ступінь концентрації ринку рейтингових послуг, що 
надаються саме українськими уповноваженими рей-
тинговими агентствами.

Тож якщо розглядати лише національні РА, то 
Експерт-Рейтинг володіє близько 37% ринку при 
19% у кількісному розподілі (рис. 4).
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Це також свідчить про те, що банки – клієнти 
цього агентства значно більші, ніж у інших. Так, 
за умови кількісного розподілу частки РА «Кредит-
Рейтинг» та РА «Експерт-Рейтинг» майже однакові, 
проте кількість банківських активів під рейтингом 
РА «Експерт-Рейтинг» є більшою. В цілому по бан-
ківській системі України понад 90% активів знахо-
дяться під кредитним рейтингом.

Висновки. Отже, за результатами проведеного 
дослідження виявлено низку тенденцій в рейтингу-
ванні банків України, зокрема:

– скорочення ринку рейтингових послуг як еле-
менту інфраструктури фінансових ринків;

– зацікавленість банків в отриманні кредитних 
рейтингів лише на рівнях інвестиційної категорії, 
при цьому ж відмова від послуг рейтингування бан-
ківськими установами зазвичай обумовлена низьким 
рівнем прозорості банку та розумінням низького 
рівня власної надійності, а іноді специфікою діяль-
ності на ринку;

– рівномірний розподіл впливу на кредитоспро-
можність системи трьох перших груп;

– незважаючи на важливість міжнародної рейтин-
гової оцінки для банків України, кількість кредит-
них рейтингів українських банків за національною 
шкалою, визначених міжнародними рейтинговими 
агентствами значно зменшилась;
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– низька кредитоспроможність України як учас-
ника міжнародного ринку капіталу негативно впли-
ває на суверенний рейтинг та, відповідно, кредитні 
рейтинги банків-резидентів.

Підсумовуючи, варто зазначити, що проблема 
регулярного визначення об’єктивних рейтин-
гів банків відповідно до реальних економічних 

показників, які характеризують їх діяльність, 
є достатньо актуальною, що, в свою чергу, під-
тверджує важливість діяльності рейтингових 
агентств на ринку рейтингових послуг. При її 
вирішенні рівень прозорості банківської системи 
зросте, а також підвищиться її конкурентоспро-
можність та капіталізація.
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Статтю присвячено дослідженню страхування авіаційних ризиків за допомогою теоретико-ігрового 
моделювання. Розглянуто, яким чином можна змоделювати цю задачу в вигляді теоретико-ігрової 
моделі та знайти оптимальне рішення за допомогою критерію мінімаксного ризику Севіджа. Так як, 
в наш час повітряний транспорт з’єднує як людей, країни з їхніми культурами так і забезпечує доступ 
до глобальних ринків, розвиває торгові відносини та туризм, через це страхування авіаційних ризиків 
є невід’ємною складовою цивільної авіації.
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Постановка проблеми. Повітряний транспорт 
вважається одним з небезпечних видів транспорту. 
Прагнення до швидкісного руху між містами, кра-
їнами та континентами зумовлює істотні загрози 
для особистих та майнових інтересів усіх учасників 
авіаційного сполучення. Враховуючі великі фінан-
сові витрати за наслідками авіакатастроф багатьма 
країнами світу на законодавчому рівні встановлено 
обов’язок авіакомпаній-авіаперевізників страхувати 
власну відповідальність в країнах, на території яких 
вони виконують авіаперевезення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання, пов’язані з методами страхування 
ризиків, в тому числі й авіаційних ризиків розгляда-
ються в роботах К. Пфайффер, Д. Бланда, Д. Рейма 
і Дж. Ленгфорда, П. Бауера, К. Багмена, Р. Енца. 
Дослідження широкого кола питань в рамках одного 
з напрямків теорії прийняття рішень – теорії ігор дослі-
джується в роботах Дж. Фон 
Неймана і О. Моргенштерна, 
Г. Оуена, Е. Мулена, Е.С. Вент-
цель, Л.A. Петросяна, H.A. Зен-
кевича, H.H. Воробйова, І.Д. Про-
тасова, A.B. Крушевський, а 
критеріальних підходів в опти-
мізації – в роботах Т. Байеса, 
П.С. Лапласа, А. Вальда, 
Л. Гурвіца, Ю.Б. Гермейера.

Постановка завдання. 
У багатьох економічних ситуа-
ціях виникає необхідність роз-
робки та прийняття рішень 
в умовах невизначеності. Мате-
матизація фінансово-економіч-
них завдань в умовах невизначе-
ності приводить до відповідних 
економіко-математичних моде-

лей і методів, теоретичний аспект яких становить 
теорію ігор, завдяки якій розв’язуються задачі вибору 
оптимального рішення в умовах економічної невизна-
ченості. В зв’язку з чим існує необхідність розробки 
математичної моделі, яка дозволяла б комплексно 
вирішувати завдання вибору оптимального методу 
страхового захисту страховика авіаційних ризиків 
шляхом зіставлення всіх наявних у розпорядженні 
страхової компанії альтернатив, надавала б можли-
вість задавати цільову функцію на підставі обраних 
страховою компанією параметрів оптимізації, врахо-
вувати різні сценарії розвитку ситуації в досліджува-
ному полі параметрів, проводити аналіз з урахуван-
ням різного ступеня прийняття ризику керівництвом 
страхової компанії. Необхідність створення такої 
моделі визначила мету нашої статті.

Метою дослідження є вирішення завдання 
оптимізації управління ризиком страховика за 
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допомогою розробленої для цього теоретико-ігро-
вої моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пові-
тряне сполучення з’єднує людей, країни і культури, 
забезпечує доступ до глобальних ринків, розвиває 
торгові відносини і туризм, а також долає кордони між 
розвиненими і країнами, що розвиваються. Повітряні 
перевезення пов’язані з високими ризиками, що носять 
катастрофічний характер, оскільки даний напрямок 
в транспортній галузі безпосередньо пов’язаний з екс-
плуатацією об’єктів підвищеної небезпеки.

Незважаючи на те, що безпека авіаційних пере-
везень є пріоритетним напрямком в галузі, статис-
тика авіаційних подій свідчить про те, що авіацій-
ний транспорт все ще не є абсолютно безпечним. Це 
пов’язано з тим, що авіаційна безпека не залежить 
виключно від авіакомпанії або регіону експлуатації, 
а пов’язана з глобальною авіаційною інфраструкту-
рою, що включає в себе діяльність аеропортів, пові-
тряний простір, систему управління повітряним 
рухом і т. д. На рис. 1 продемонстровано кількість 
авіакатастроф та кількість людей, які загинули в цих 
катастрофах за останні 5 років.

У разі серйозної авіаційної події авіакомпанія 
несе величезні збитки: одні тільки прямі збитки 
авіакомпанії складаються не тільки з вартості 
пошкодженої / втраченої авіаційної техніки, а 
й з величезних витрат на врегулювання претензій 
по відповідальності перед пасажирами і третіми 
особами, життю / здоров’ю або майну яких завдано 
шкоду / завдано збитків.

У зв’язку з цим в системі управління ризиками 
авіакомпанії особливе значення має страхування 
ризиків повітряного судна і відповідальності авіа-
перевізника. Тому для страхової компанії є актуаль-
ною проблема пошуку і вибору оптимальних мето-
дів страхового захисту, страхових програм з передачі 
та / або розподілу первинного ризику, прийнятого на 
страхування [1, с. 122].

Авіаційне страхування – це загальна назва комп-
лексу майнового, особистого страхування та страху-
вання відповідальності, яка випливає з експлуатації 
повітряного транспорту і захищає майнові інтереси 
юридичних та фізичних осіб у разі настання певних 
подій, визначених договором страхування або зако-
нодавством [2, с. 145].

Розрізняють обов’язкове та добровільне авіаційне 
страхування. Обов’язковість низки авіаційних видів 
страхування обумовлена міжнародними конвенці-
ями з цивільної авіації, до яких приєдналася Україна, 
та внутрішніми законодавчими актами. Воно поши-
рюється на усіх авіаперевізників України як на тери-
торії нашої країни, так і за її межами.

До добровільних видів авіаційного страхування 
відноситься страхування майна та страхування від-
повідальності різних підприємств і організацій, 
котрі беруть участь у функціонуванні цивільної авіа-
ції [3, с. 132].

Для моделювання задачі страхування авіаційних 
ризиків розглянемо математичну модель прийняття 
оптимального рішення за допомогою теорії ігор.

Реальні конфліктні ситуації досить складні 
і обтяжені великою кількістю несуттєвих чинників, 
що ускладнює їх аналіз, тому на практиці будують 
спрощені моделі конфліктних ситуацій, які назива-
ють іграми.

Наведемо основні поняття теорії ігор. Тео-
рія ігор аналізує прийняття рішень економічними 
суб’єктами, яких називають гравцями, в ситуаціях, 
коли на результати цих рішень впливають дії, що 
приймаються другими економічними суб’єктами. 
Завдання теорії ігор полягає у розробленні рекомен-
дацій щодо раціональної поведінки учасників гри.

Характерними рисами математичної моделі ігро-
вої ситуації є наявність, по-перше, кількох учас-
ників, яких називають гравцями, по-друге, опису 
можливих дій кожної із сторін, що називаються стра-
тегіями, по-третє, визначених результатів дій для 
кожного гравця, що задаються функціями виграшу. 
Задачею кожного гравця є знаходження оптимальної 
стратегії, яка за умови багаторазовою повторення 
гри забезпечує даному гравцю максимально можли-
вий середній виграш [4, с. 165].

Гру вважають заданою, якщо відомі всі значення 
виграшів aij,записані у вигляді матриці (1):
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Ця матриця називається платіжною матрицею.
Рядки відповідають стратегіям гравця А, а 

стовпці – гравця B. Платіжна матриця представляє 
собою запис функції виграшу матричної гри. Партія 
в матричній грі реалізується так: гравець А вибирає 
один з рядків платіжної матриці (одну зі своїх страте-
гій). Гравець В, не знаючи вибору гравця А, вибирає 
один зі стовпчиків платіжної матриці (одну зі своїх 
стратегій). Елемент матриці, якій стоїть на перетині 
рядка і стовпця, що вибрані, визначає виграш гравця 
А і програш гравця В.

В нашій статті в якості теоретико-ігрової моделі 
будемо розглядати гру з Природою. В нашій грі 
будуть приймати участь два учасники. Один із них 
Гравець № 1, який володіє m чистими альтернатив-
ними стратегіями А1, А2, …, Аm, із яких він може 
свідомо вибрати найбільш вигідну для себе, тобто 
оптимальну в якості певного критерія оптималь-
ності. В якості другого учасника гри будемо розгля-
дати Природу (Гравець № 2), яка несвідомо може 
перебувати в одному з n станів П1, П2, …, Пn.

Математична формалізація гри наступна. Нехай 
Гравцем № 1 виступає страхова компанія, яка воло-
діє трьома (m = 3) альтернативними чистими страте-
гіями, кожна з яких представляє собою певний вид 
страхування: А1 = «Самострахування», А2 = «Спів-
страхування», А3 = «Перестрахування». Нехай При-
родою є умови, що характеризують зліт літака. При-
рода випадковим чином може перебувати в одному 
з чотирьох (n = 4) станів, які виключають один 
одного: П1 = «Зліт літака проходить без інцидентів», 
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П2 = «При зльоті відбулось незначне пошкодження 
(неполадка) літака», П3 = «При зльоті відбулась від-
мова обладнання літака», П4 = «При зльоті відбувся 
теракт (наявність вибухового пристрою на борту)».

Припустимо, що Гравець № 1 може кількісно оці-
нити свій «виграш» aij, при кожній вибраній стратегії 
Аі, і при кожному стані природи Пj. Матриця вигра-
шів матиме наступний вигляд (табл. 1).

Таблиця 1
Матриця виграшів
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Залежно від стану природи витрати страхової 
компанії при виборі нею методу страхування Аі 
завжди будуть від’ємними. Таким чином, елементи 
платіжної матриці (виграші Гравця № 1) будуть 
також від’ємними.

На основі статистичних припускаємо, що 
стани Природи настують відповідно з ймовірнос-
тями p1 0 994= , , p1 0 003= , , p1 0 002= , , p1 0 001= , .  
Ідентифікувавши дані, матриця виграшів Гравця 
№ 1 матиме наступний вигляд (табл. 2).

Таблиця 2
Матриця виграшів Гравця № 1
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10 82,

Для визначення оптимальної стратегії розгля-
немо критерій мінімаксу Севіджа. Суть його поля-
гає у виборі стратегії, що не допускає занадто висо-
ких втрат [5, с. 117]. Для цього використовується 
матриця ризиків (табл. 3).

Таблиця 3
Матриця ризиків

� � � � � � � � � � �Ï Ï Ï Ï1 2 3 4

À

À

À

r r

r r

r r

r r

r r r r

1

2

3

11 12

21 22

13 14

23 24

31 32 33 34

















В цій матриця обчислюється максимальний при-
буток при будь-якій дії гравця, і серед результатів 
вибирається найменший (2).

S ri j ij= min max ,                          (2)

де r aij ij= −�β , β  – максимально можливий 
виграш.

В платіжній матриці максимально можливі 
виграші по кожній стратегії мають вигляд (3):

β = − − −� � � �( ; , ; , ; , )0 2 51 6 24 10 82                    (3)
Тепер знаходимо матрицю ризиків. Елемент цієї 

матриці r a11 11 0 0 0= − − =�β  =  обчислюється так:
r a11 11 0 0 0= − − =�β  = , елемент r21  обчислюється 

так само r a21 21 0 0 009 0 009= − − −( ) =�β  = , , . Анало-
гічним чином ми розраховали всі інші елементи 
матриці ризиків та отримали наступну матрицю 
ризиків (табл. 4).

Таблиця 4
Обчислена матриця виграшів
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Обчислимо критерій Севіджа за формулою (4):
S i= ( ) =min , ; , ; , ,13 58 7 91 0 01 0 01             (4)

Даний критерій відповідає стратегії А3 Гравця 
№ 1, і це означає що цей критерій дає нам міні-
мум витрат при виді страхування «Перестраху-
вання».

Висновки з проведеного дослідження. Авіа-
ційне страхування є одним з найбільш складних 
напрямків в страхуванні, оскільки вимагає від стра-
ховика не тільки значних ресурсів, необхідних для 
покриття потенційних катастрофічних збитків, але 
і ретельного аналізу прийнятого для страхування 
ризику. Одним з напрямків такого аналізу ризику 
є вибір оптимального методу страхового захисту 
страховика.

В результаті проведеного дослідження була 
розроблена теоретико-ігрова модель оптимізації 
управління ризиком страховика, проведено її ана-
ліз і отримано рішення задачі страхування авіа-
ційних ризиків за допомогою критерію мінімаксу 
Севіджа.
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Статья посвящена исследованию страхования авиационных рисков с помощью теоретико-игрового моделиро-
вания. Рассмотрено, каким образом можно смоделировать эту задачу в виде теоретико-игровой модели и найти 
оптимальное решение с помощью критерия минимаксного риска Сэвиджа. Так как, в наше время воздушный 
транспорт соединяет как человек страны с их культурами так и обеспечивает доступ к глобальным рынкам, 
развивает торговые отношения и туризм, поэтому страхования авиационных рисков является неотъемлемой 
составляющей гражданской авиации.
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The article is devoted to the study of aviation risk insurance using theoretical game simulation. It is considered how 
it is possible to simulate this task in the form of the theory-game model and to find the optimal solution by using 
the criterion of minimal risk of Sevidz. Since, in our time, air transport connects people, countries with their cultures, 
and provides access to global markets, develops trade relations and tourism, through which the insurance of aviation 
risks is an integral part of civil aviation.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПОСЛУГ  
ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Омельницька В.О.
асистент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Здійснено аналітичний огляд сучасного стану розвитку гастрономічного туризму по регіонам 
та України в цілому. Визначено кількість гастрономічних фестивалів за останні три роки та їх 
регіональну зосередженість. Виділено регіональну розмежованість за кількістю об’єктів гастроно-
мічного туризму.
Ключові слова: ринок послуг, гастрономічний туризм, гастрономічні фестивалі, гастрономічні тури.

Постановка проблеми. Стабільна позитивна 
динаміка розвитку туризму у світовому масштабі, 
його значний вплив на зайнятість населення, фор-
мування малого і середнього бізнесу, сприяння соці-
ально-економічному розвитку регіонів дає підстави 
розглядати туристичну галузь як важливий чинник 
післякризового відновлення національної економіки 
України, реформування транспортної, комунальної, 
інформаційної, виробничої та сервісної інфраструк-
тури, удосконалення інвестиційної та соціальної 
політики.

Одним із перспективних видів розвитку ринку 
туристичних послуг є гастрономічний туризм – вид 
туризму, пов’язаний з ознайомленням з виробни-
цтвом, технологією приготування та дегустацією 
національних страв та напоїв, а також кулінарними 
традиціями народів світу.

Дослідження тенденцій розвитку та сучас-
ного стану ринку послуг гастрономічного туризму 
є передумовою визначення перспектив розвитку 
гастрономічного туризму України та створення 
конкурентоспроможного туристичного продукту на 
міжнародному ринку послуг туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями теоретичних і практичних аспектів розви-
тку гастрономічного туризму, визначенням змісту, 
аналізом деяких об’єктів, включених до складу 
«гастрономічних турів» займалися такі зарубіжні 
вчені, як: К. Холл, Д. Гілмор, Б. Пін, Р. Митчелл, 
Д. Хендерсон, Ю. Лін,Т. Пірсон, Л. Кей.

Аналіз фахової літератури свідчить про активне 
науково-практичне опрацювання проблеми гастро-
номічного туризму в Україні. В дослідженнях 
А. Бусигіна, Е. Маслова, І. Комарніцького, В. Федор-
ченка, Д. Басюк, Т. Сокол, Т. Божук, Л. Прокопчук. 
Т. Шпараги, В. Бойко, О. Любіцевої, Ф. Шандора, 
Г. Волкової, М. Баштової висвітлюється історико-
культурний контекст розвитку цього виду туризму, 
особливості створення регіональних туристичних 
продуктів на основі національних кулінарних тра-
дицій. Окремі фахівці розглядають гастрономічний 
туризм як вид хобі-туризму (І.М. Школа), тематич-
ного туризму (Т.Г. Сокол, З.С. Каноністова), спеці-

алізованого туризму (В.К. Федорченко, І.М. Мініч). 
В. Антоненко, Д. Басюк в своїх працях доводять важ-
ливість розвитку даного виду діяльності в окремих 
регіонах України.

У вітчизняній науці вивченням взаємодії дії 
туристського сектора і гастрономії займаються 
В. Гордін, Д. Гусенова, А. Карабаєва, А. Лук’янченко, 
Ю. Трабская, Е. Чернова. Вказані автори фокусу-
ються на вивченні форм і проявів гастрономічного 
туризму, як засобу підвищення привабливості дес-
тинації, а також на вивченні способів формування 
і просування гастрономічних брендів дестинації.

Мета статті. Головною метою роботи є дослі-
дження сучасного стану та виявлення тенденцій роз-
витку ринку послуг гастрономічного туризму Укра-
їни.

Виклад основного матеріалу. Стратегічна мета 
розвитку туризму в Україні полягає у створенні про-
дукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, 
здатного максимально задовольнити туристські 
потреби населення країни, забезпечити на цій основі 
комплексний розвиток територій та їх соціально-
економічних інтересів при збереженні економічної 
рівноваги та історико-культурної спадщини. Гастро-
номічний туризм має значні перспективи розвитку, 
а організація «гастрономічних турів» сприяє відро-
дженню національних кулінарних традицій.

Дослідження останніх років свідчить, що турис-
тичні потоки зростають у тих регіонах, де, на основі 
неповторних традицій, формуються спеціалізовані 
інтерактивні туристичні продукти – тури,фестивалі, 
народні свята. В Україні заснована достатня кіль-
кість унікальних автентичних гастрономічних турів 
та фестивалів, які створюють передумови для фор-
мування конкурентоспроможного туристичного про-
дукту гастрономічного туризму на міжнародному 
та внутрішньому ринках (таблиця 1, 2).

Аналізуючи місцезнаходження фестивалів, можна 
зробити висновок, що найбільші туристичні ресурси 
для проведення подієвого туризму має Західна 
та Центральна частина України, а саме: Закарпат-
ська та Львівська, Полтавська області та міста Київ, 
Луцьк та Львів (рисунок 1, 2). Саме в цих областях 
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Таблиця 1
Гастрономічні фестивалі за регіонами

Назва фестивалю Час проведення Місце проведення
1 2 3

Вінницька область
Фестиваль борщу «Театр на город» Вересень с. Правилівка 

Волинська область
«Lutsk Food Fest» 14-15 травня м. Луцьк

«З любов’ю до … сала» Жовтень м. Луцьк
«Lutsk Food Fest» 16-17 липня м. Луцьк

«Фестиваль національної кухні» 25 вересня м. Луцьк
Дніпропетровська область

«Галушки» Травень с. Гречане
Фестиваль кулішу «Смачна традиція козацтва» Червень с. Старі Кодаки 

Житомирська область
Міжнародний фестиваль дерунів Друга субота вересня м. Коростень

Закарпатська область
«Червоне вино» 11-15 січня м. Мукачево

«Конкурс різників свиней – гентешів» Останні вихідні січня с. Геча
«Ужгородська палачінта» Кінець лютого м. Ужгород

Всеукраїнський фестиваль вареників 17 березня м. Яремче
«Біле вино» 3-5 березня м. Берегово

Фестиваль вина і меду «Сонячний напій» Перші субота-неділя травня м. Ужгород
«Берлибашський бануш» Травень с. Костилівка

Фестиваль виноградарів і виноробів «Угочанська лоза» Травень м. Виноградів
Фестиваль тушкованого півня на Закарпатті 30 червня с. Косонь

«Червона черешня» Червень с. Пацканьово
Фестиваль ріплянки Червень с. Колочава

Фестиваль Великоберезнянського сиру «Молочна ріка» Липень с. Стужиця
Фестиваль чорниці «Верховинська яфина» 5 серпня с. Гукливе

Фестиваль голубців Початок серпня с. Великий Бичків
Сливовий фестиваль «Свято Леквара» 25 серпня с. Геча

Солодке свято меду в Мукачеві Серпень м. Мукачеве
Фестиваль «Гуцульська бринза» 5-6 вересня м. Рахів

«Варишське пиво» 15-18 вересня м. Мукачево
Фестиваль «Смажений баранчик» Вересень с. Лазещина

«Золотий гуляш» Середина жовтня с. Мужієво
Фестиваль молодого вина і меду «Закарпатське божоле» Друга неділя листопада м. Ужгород

Запорізька область
Фестиваль закруток «Нас не подолати» Вересень м. Запоріжжя

Івано-Франківська область

«Станиславівська мармуляда» 15 жовтня м. Івано-Фран-
ківськ

Київська область
«Вулична їжа» Червень-Серпень м. Київ

Ярмарок «Sweets&Gifts» 17-18 грудня м. Київ
Маркет «Всі. Свої Гастрономія. М’ясний листопад» 26-27 листопада м. Київ

«Цукерки та Пундика» Листопад м. Київ
Фестиваль солодощів «SWEETs Fest» 17-18 грудня м.Київ

Фестиваль односолодових віскі «Whisky Dram» 12 листопада м. Київ
«Борщ Фест» Початок жовтня с. Чубинське

Фестиваль українського крафтового пива «Craft Beer Fest!» 14-15 жовтня м. Київ
Кропивницька область

Фестиваль полуниці 11 червня с. Миронівка
День бджоляра Серпень с. Виноградівка
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1 2 3
Львівська область

Міське свято Пампуха Початок січня м. Львів
«Дні глінтвейну у Львові» 13-15 січня м. Львів

«Фестиваль пива» 8-12 травня м. Львів
«Львів на тарілці» 24-28 червня м. Львів

«Свято Хліба» Серпень м. Львів
«На каву до Львова» Вересень м. Львів

Національне свято шоколаду Початок жовтня м. Львів
«Свято Сиру і Вина» Середина жовтня м. Львів

Фестиваль Глінтвейну Грудень с. Славське
Одеська область

«Таки да, смачно!» Кінець квітня-початок 
грудня м. Одеса

«Свято полуниці» 21-22 травня м. Одеса
День помідора Серпень м. Одеса

«Свято вина та етнічного мистецтва» 12-13 листопада м. Болград
Фестиваль Прянощі і радощі: «Сезам відкрийся» Листопад м. Одеса

Полтавська область
«Галушка Fest» Кінець квітня м. Полтава

Фестиваль полуниці 21 червня м. Кременчук
Всеукраїнський полуничний фестиваль-ярмарок «Білецьків-

ський край-полуничний рай» 25 червня с. Білецьківка

«Свято Полтавської галушки» Червень м. Полтава
«Пливе щука з Кременчука» Липень с. Білецьківка
«Свято миргородської свині» Вересень м. Миргород

Тернопільська область
«Вареник і капусняк-fest» 3 травня м. Збараж

«Галицька дефіляда» 17-19 червня м. Тернопіль
Фестиваль коропа «Коропфест» 22 липня м. Коропці

«Борщ’їв» Перша половина вересня м. Борщів
Харківська область

«Городской Picnik» 18-19 червня м. Харків
Херсонська область

«Український кавун – солодке диво» Третя субота серпня м. Гола Пристань
«Тышо-Тышо FEST» Вересень м. Херсон

Хмельницька область
«Проскурівські смаколики» 14-15 жовтня м. Хмельницький

Чернігівська область
«Його величність, Ніжинський огірок» Вересень м. Ніжин

«40-Ух» 24 серпня м. Чернігів

Фестиваль хліба «Хліб своїми руками» Травень,серпень с. Мистецький 
хутір

«Дерун-фест» Кінець квітня м. Чернігів

Закінчення таблиці 1

та містах збереглося значна кількість національних 
свят та автентичних традицій їх святкування, тому 
вони є найбільш привабливими до відвідування, як 
для іноземних, так і внутрішніх туристів в Україні.

За останні три роки спостерігається збільшення 
кількості гастрономічних фестивалів та регіональне 
розширення їх проведення. Найбільш динамічно роз-
виненими регіонами проведення гастрономічних фес-
тивалів є Закарпатська, Київська та Полтавська області.

Згідно з доступними пропозиціями щодо проведення 
гастрономічних турів, слід зазначити, що: по-перше, 

гастрономічний туризм в Україні не набув масового 
характеру,а тури мають повторюваність за місцями 
маршруту; по-друге, існує диспропорція щодо місця 
проведення гастрономічних турів по Україні – більшість 
подорожей організовуються на Львівщині та Закарпатті, 
що пояснюється автентичною культурою та специфіч-
ними кулінарними традиціями цих регіонів.

Зважаючи на представлені дані, всі регіони Укра-
їни за кількістю гастрономічних фестивалів та регіо-
нального зосередження гастрономічних турів можна 
умовно поділити на три групи:
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– такі, де відсутні гастрономічні фестивалі 
та тури (Луганська, Донецька, Рівненська, Черні-
вецька, Сумська області);

– такі, де найбільша кількість фестивалів, а 
також зосереджені всі існуючі гастрономічні тури, 
а саме:Львівська, Одеська, Київська, Івано-Франків-
ська, Закарпатська, Полтавська.

– такі, де присутні в незначній кількості гастро-
номічні фестивалі та є потенціал до створення 
гастрономічних турів, а саме: Волинська, Хмель-
ницька, Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, 
Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Чер-
каська, Харківська, Тернопільська, Кропивницька, 
Житомирська області.

Таблиця 2
Пропозиція туроператорів гастрономічних турів по Україні

Туристичне 
підприємство Маршрут подорожі Назва туристичного продукту

Туроператор «ТурБаза» м. Львів «Місто з ароматом кави»

Туроператор «ТурБаза» Львів-Чинадієво-Мукачево-Берегово-Нижнє 
Селище- о. Синевір «Сир-винний тур Закарпаттям»

Туроператор «Відвідай» Львів-Ужок-Перечин-Середнє-Виноградів Дегустаційно-термальний тур 
«Закарпатські насолоди»

Туроператор «Галиця тур» м. Львів «Від шпацеру до келішка»

Туроператор «Країна UA» Воловець-Гукливий-Міжгір’я-Нижнє Селище-
Берегово-В.Бийгань-Мукачево «Кулінарне Закарпаття»

Туроператор «Країна UA» Одеса-Білгород-Дністровський «Винний тур: від А до Я»
Туроператор «Країна UA» Гоголево-Диканька-Полтава-Опошня «Полтавські галушки»
Туристичний сайт 
«igotoworld.com» м. Львів «Хмільний Львів»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com» м. Одеса «Прогулянка по-одеськи!»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com»

Богданівка – Полтава – Полтавська – Диканька – 
Опішня – Великі Будища – Миргород «Полтавські витребеньки»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com»

Полтавська – Гоголеве – Миргород – Полтава – 
Диканька «Масляна на Полтавщині»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com»

Кам’янка – Біласовиця – Підполоззя – Ждені-
єво – Верхній Студений – Закарпатська – Коло-
чава – Міжгірський – Міжгір’я – Львів

Гастрономічно-розважальний 
тур «Зимові забави»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com»

Мукачево – Берегово – Геча – Ужгород – Лум-
шори

«Тур на фестиваль гентешей в 
Закарпатті»

Туристичний сайт 
«igotoworld.com»

Чинадієво – Мукачево – Берегово – Нижнє 
Селище – Іза – Міжгір’я – Келечин «Секрети закарпатської кухні»

Рис. 1. Зосередження гастрономічних фестивалів за регіонами

- 1-5; - 6-15; - 16-25; - гастрономічні фестивалі відсутні
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Висновки. Досліджено кількість та регіо-
нальне зосередження об’єктів гастрономічного 
туризму України. Визначено регіони України, які 
за показниками кількості об’єктів гастрономіч-

них подорожей та турів мають найбільший потен-
ціал для подальшого розвитку гастрономічного 
туризму та ті, які є потенціально-можливими для 
даного виду туризму.
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Рис. 2. Чисельність гастрономічних фестивалів за регіонами [1-3]
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Осуществлен аналитический обзор современного состояния развития гастрономического туризма по регио-
нам и Украины в целом. Определено количество гастрономических фестивалей за последние три года и их 
региональную сосредоточенность. Выделено региональную разобщенность по количеству объектов гастро-
номического туризма.
Ключевые слова: рынок услуг, гастрономический туризм, гастрономические фестивали, гастрономиче-
ские туры.



126

# 2 (20) 2018

MODERN CONDITION MARKET  
OF GASTRONOMIC MARKET SERVICES OF UKRAINE

Omelnytska V.O.
Assistant
Donetsk National University of Economics and Trade
named after MykhailoTugan-Baranovsky (Kryvyi Rih)

The analytical review of the current state of development of gastronomic tourism by regions and Ukraine as a whole 
is carried out. The number of gastronomic festivals has been determined for the last three years and their regional 
concentration. Regional delineation in the number of gastronomic tourism objects is allocated.
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У статті досліджено сутність економічної стійкості підприємства, проведено аналіз фінансової стій-
кості на прикладі групи компаній «Молочний альянс» за період 2015-2016 роки. На основі вивченої 
літератури був проведений аналіз відносних показників фінансової стійкості, які дають можливість 
здійснити аналіз розвитку та функціонування підприємства. Розглянуто показники забезпеченості 
запасів та витрат підприємства джерелами їх формування для визначення типу фінансової стійкості. 
На підставі розрахунків здійснено відповідні висновки та наведено основні напрямами зміцнення 
фінансової стійкості на підприємстві.
Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз, абсолютні показники, відносні показники, діяльність 
підприємства, молочна галузь.

Постановка проблеми. Політична нестабіль-
ність, недосконалість виробничої та соціальної інф-
раструктури, кризові умови господарювання в Укра-
їні зумовлюють зниження конкурентоспроможності 
продукції вітчизняних підприємств як на внутріш-
ньому так і зовнішньому ринках. Особливо гостро 
ці проблеми постають для підприємств молочної 
промисловості, що виявляється у скороченні обсягів 
виробництва молока і молокопродуктів, погіршенні 
сировинної бази.

Сучасний ринок молочних продуктів в Україні 
є висококонкурентним, налічує близько 15 великих 
гравців та більше 200 дрібних локальних виробни-
ків. Важливою умовою економічного розвитку моло-
копереробного підприємства є ефективне управ-
ління його ресурсами, зокрема в умовах кризового 
розвитку. Так, виникає необхідність у досконалому 
вивчені фінансової стійкості, що характеризує здат-

ність підприємства відповідати за своїми боргами 
і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний 
потенціал. Саме фінансова стійкість дає можли-
вість підприємству маневрувати власними коштами 
та визначає ступінь незалежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних еконо-
містів досліджено широке коло питань, пов’язаних із 
методологічними аспектами аналізу та оцінки фінан-
сової стійкості підприємства. Це, зокрема, праці 
таких науковців, як Ю.П. Маркіна, О.М. Мельник, 
М.А. Іванов, Н.Ф. Чечетова, М.Д. Білик, В.М. Кре-
мень, К.К. Усатюк, Д.В. Курочкіна, Н.Ю. Захарова.

Проте їх бачення потребують подальшого допо-
внення у відповідності до викликів кризового стану 
економіки України та зважаючи на галузеві особли-
вості діяльності підприємств молочної галузі.
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Мета дослідження. Метою дослідження є систе-
матизація наукового розуміння сутності фінансової 
стійкості підприємства, визначення типів фінансової 
стійкості, аналіз фінансової стійкості підприємств 
молочної галузі коефіцієнтним методом, визначення 
заходів зміцнення фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу. Фінансова стій-
кість є запорукою виживання та основою стабільного 
становища підприємства. Якщо підприємство фінан-
сово стале, то воно має ряд переваг перед іншими 
підприємствами того ж профілю для отримання 
кредитів, залучення інвестицій, у виборі постачаль-
ників і в підборі кваліфікованих кадрів. Крім того, 
таке підприємство не вступає в конфлікт з державою 
і суспільством по перерахуванню податків і неподат-
кових платежів, з виплати заробітної плати, дивіден-
дів, повернення кредитів і відсотків за ними.

В економічній літературі існує неоднозначність 
трактувань поняття «фінансова стійкість». Так, одні 
вчені характеризують фінансову стійкість як раці-
ональну структуру та склад оборотних активів, їх 
використання, а інші – як стабільність діяльності 
підприємства в довгостроковій перспективі.

Методологія оцінки фінансової стійкості в Укра-
їні за останні 25 років суттєво змінилася. Теорія 
і практика соціалістичної планової економіки не 
оперували поняттям «фінансова стійкість», а вихо-
дили з необхідності підтримки «правильного поєд-
нання власних і позикових коштів» [3].

У зарубіжній практиці частіше використовуються 
поняття «фінансова залежність», «гранично допус-
тима частка позикових коштів» чи «фінансовий леве-
ридж». Аналізуючи фінансову стійкість, в першу 
чергу, виходять з величини гранично допустимої 
частки позикових коштів: «Коли фірма бере гроші 
в борг, вона обіцяє зробити серію фіксованих плате-
жів. Оскільки акціонери отримують те, що залиша-
ється після виплат позикодавцями, кажуть, що борг 
призводить до виникнення фінансової залежності 
(фінансового левериджу)» [1, с. 741].

Фінансова стійкість суб’єкта економіки визна-
чається його здатністю функціонувати й розвива-
тися в умовах динамічного зовнішнього та внутріш-
нього середовища. У фаховій економічній літературі 
фінансова стійкість характеризується за такими 
основними напрямками: фінансовою незалежністю 
від зовнішніх інвесторів та кредиторів; достатністю 
фінансових ресурсів для забезпечення безперервної 
діяльності підприємства; оптимальним співвідно-
шенням власних і позикових коштів; раціональною 
структурою активів; оптимальним співвідношенням 
між активами і джерелами фінансування; зростан-
ням ринкової вартості підприємства тощо [3].

Фінансова стійкість видається важкою комбіна-
цією фінансової рівноваги та зростанням цінності 
капіталу, забезпечується раціональним використан-
ням технічних, матеріальних, людських ресурсів. 
Фінансову рівновагу і зростання цінності капіталу 
не можна розглядати ізольовано. На практиці, вони 
існують в органічній єдності. Будь-яке підприєм-
ство включає в якості невід’ємної складової частини 

свого господарського механізму складні фінансово-
економічні утворення, форми явища, що представ-
ляють собою важливий фактор стабільного розвитку 
виробництва [5].

Дослідивши дане поняття, можна прийти висно-
вку, що під фінансовою стійкістю розуміють здат-
ність підприємства здійснювати основну й інші види 
діяльності безперебійно, не зважаючи на ризики 
й зміни в середовищі бізнесу, які можуть відбуватися 
в процесі господарської діяльності підприємства.

Варто зауважити, що величина чистого при-
бутку підприємства залежить від багатьох чинників. 
Одним із найважливіших з них є структура фінансо-
вих ресурсів. Для залучення коштів на підприємстві 
часто використовують позиковий капітал, оскільки 
в сучасних умовах саме він дає змогу акумулювати 
значні обсяги фінансових ресурсів, щоб реалізувати 
інвестиційні проекти. Однак у разі залучення таких 
ресурсів у великих обсягах, на підприємстві виника-
ють фінансові витрати, пов’язані зі сплатою відсо-
тків за кредит, що призводить до зменшення чистого 
прибутку, а отже, і до зниження рентабельності капі-
талу. Це, своєю чергою, зумовлює зниження фінан-
сової стійкості підприємства. Тому, для зміцнення 
своєї стійкості суб’єкту господарювання необхідно 
формувати оптимальне співвідношення між обся-
гами позикових і власних коштів [6].

Наявні методики аналізу фінансової стійкості 
підприємства передбачають проведення досліджень 
у декілька етапів. Залежно від завдань аналізу і тлу-
мачення поняття «фінансова стійкість» порядок роз-
рахунку показників у різних літературних джерел 
відрізняються. Але як правило, аналіз проводиться 
у такій послідовності:

– загальна оцінка фінансової стійкості;
– розрахунок за даними балансу системи віднос-

них показників;
– розрахунок за даними балансу системи абсолют-

них показників, які характеризують забезпеченість 
запасів джерелами формування і дають можливість 
визначити відповідний тип фінансової стійкості під-
приємства;

– розрахунок за даними звіту про фінансові 
результати та факторний аналіз порогу рентабель-
ності і запасу фінансової стійкості [2].

Для аналізу фінансової стійкості на молочних 
підприємствах було обрано групу компаній «Молоч-
ний альянс», що є одним із лідерів ринку молочних 
продуктів та об’єднує ПАТ «Баштанський сирзавод», 
ПАТ «Яготинський маслозавод», ПАТ «Золотонісь-
кий маслоробний комбінат», ПрАТ «Пирятинський 
сирзавод». Розрахунки проводились на основі даних 
інтернет ресурсу «SMIDA» [9].

У практиці аналізу фінансової стійкості вико-
ристовують головним чином відносні показники-
коефіцієнти (раціональний аналіз), які можна 
порівнювати із загальноприйнятими «нормами» 
для оцінювання ступеня ризику і прогнозування 
можливості банкрутства; з аналогічними даними 
інших підприємств, з даними за попередні роки. 
Група відносних показників вказує на рівень фінан-
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сових ризиків для підприємств та рівень їх залеж-
ності від позикового капіталу.

Аналіз динаміки основних відносних показників, 
що характеризують фінансову стійкість досліджу-
ваних підприємств, за даними 2017 р. у порівнянні 
з 2016 р., наведено в таблиці 1.

Проаналізувавши фінансову стійкість підпри-
ємств молочної галузі коефіцієнтним методом, 
дійшли висновку, що значення більшості показни-
ків, підприємств, зменшилися і знаходяться на рівні 
нижче норми. Це пояснюється тим, що при залученні 
довгострокових кредитів стійкість підприємства не 
задовольняє нормативного значення.

Нормативне значення показника фінансової стій-
кості рекомендоване більшістю методик на рівні не 
менше 1. Перевищення власних коштів над позиче-
ними або їх тотожність означає, що підприємство 
має достатній запас фінансової стійкості та віднос-
ної незалежності від зовнішніх фінансових джерел. 
Такий рівень показника є рекомендованим для під-
приємств в умовах розвиненої сталої економіки, але 
при кризовому її стані – завищений. Тож, беручи до 
уваги, що підприємства групи «Молочний альянс» 

використовують значну частку залучених довгостро-
кових кредитів доцільно встановити нормативне зна-
чення показника на рівні 0,5.

Коефіцієнт автономії на ПАТ «Яготинський мас-
лозавод», ПАТ «Баштанський сирзавод» та ПАТ 
«Золотоніський маслоробний комбінат» не досягає 
мінімального нормативного значення 0,5, і показує, 
що підприємства на кінець звітного року здатні про-
фінансувати лише 33%, 39% та 15% своїх активів 
відповідно.

Коефіцієнт забезпечення запасів власними дже-
релами протягом року зріс лише на ПАТ «Яготин-
ському маслозаводі» на 0,206. Проте нормативне 
значення коефіцієнта забезпечення запасів власними 
джерелами досягнуте лише на ПАТ «Баштанський 
сирзавод» та ПрАТ «Пирятинський сирзавод», відпо-
відно саме на цих підприємствах матеріальні запаси 
повністю покриті власними коштами і не потребу-
ють залучення позикових.

Абсолютні показники фінансової стійкості 
характеризують доступність і можливість витрат 
з резерву підприємства, що утворюється за допомо-
гою джерел формування.

Таблиця 1
Аналіз динаміки коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість 

Показник

ПАТ 
«Яготинський 
маслозавод»

ПАТ 
«Баштанський 

сирзавод»

ПАТ «Золотоніський 
маслоробний 

комбінат»

ПрАТ 
«Пирятинський 

сирзавод»
Абсолютне 
відхилення

Абсолютне 
відхилення

Абсолютне 
відхилення

Абсолютне 
відхилення

Коефіцієнт незалежності 0,006 - 0,083 - 0,176 - 0,16
Коефіцієнт фінансової 
стійкості 0,013 - 0,262 - 0,312 - 0,58

Коефіцієнт фінансового 
ризику - 0,053 0,447 3,408 0,79

Коефіцієнт залежності 
від довгострокових 
зобов’язань

- 0,085 - 0,06 0,801 - 0,06

Коефіцієнт забезпече-
ності запасів власними 
джерелами

0,206 - 0,529 - 0,46 - 0,91

Коефіцієнт забезпече-
ності запасів робочим 
капіталом

- 0,2 - 0,161 - 0,199 - 0,32

Коефіцієнт мобільності 0,065 0,647 1,344 - 2,066
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 0,028 - 0,032 - 0,471 - 0,205

*Джерело: розраховано автором на основі даних – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України // [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua

Таблиця 2
Модель визначення типу фінансової стійкості

№ 
п/п

Показники, 
надлишок (+) / 

нестача (–)

Тип фінансової стійкості
Абсолютна 
фінансова 

стійкість (АФС)

Нормальна 
фінансова 

стійкість (НФС)

Нестійкий 
фінансовий стан 

(НеФС)

Кризовий 
фінансовий стан 

(КФС)
1 ± ВОК = ВОК – З ± ВОК ≥ 0; ± ВОК < 0; ± ВОК < 0; ± ВОК < 0;
2 ± ФК = ФК – З ± ФК ≥ 0; ± ФК ≥ 0; ± ФК < 0; ± ФК < 0;
3 ± ЗВ = ЗВ – З ± ЗВ ≥ 0. ± ЗВ ≥ 0. ± ЗВ ≥ 0. ± ЗВ < 0.

*Джерело: складено автором на основі [7; 8]



129

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Відповідно до показника забезпечення запасів 
і витрат власними та позиченими коштами вио-
кремлюють такі типи фінансової стійкості підпри-
ємства:

– абсолютна фінансова стійкість – власні обо-
ротні кошти забезпечують запаси, а тому підприєм-
ство не залежить від банківських кредитів;

– нормально стійкий фінансовий стан – запаси 
забезпечуються сумою власних оборотних коштів 
та довгостроковими позиковими;

– нестійкий фінансовий стан – запаси забезпе-
чуються за рахунок усіх основних джерел форму-
вання запасів і витрат; виникає періодична неплато-
спроможність;

– кризовий фінансовий стан – коли запаси 
й витрати не забезпечуються джерелами їх форму-
вання і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Тип фінансової стійкості визначають на основі 
моделі, що наведена в таблиці 2.

Так, для оцінки типу фінансової стійкості на 
основі абсолютних показників розглянемо можливі 
варіанти фінансового стану на прикладі досліджува-
них підприємств наведені, в таблиці 3.

Дані таблиці свідчать, що фінансовий стан під-
приємств, що спеціалізуються на виробництві сиру 
є абсолютно стійким на протязі трьох років, нато-
мість на ПАТ «Яготинському маслозаводі» фінан-
сова стійкість є нормальною, у зв’язку з відсутністю 
достатньої суми власних оборотних засобів для 
покриття загальних запасів.

Аутсайдером серед аналізованих підприємств за 
даними 2016 року є ПАТ «Золотонiський маслороб-
ний комбiнат», що характеризується відсутністю не 
лише достатньої суми власних оборотних засобів 
для покриття загальних запасів, а й довгострокових 
позичкових джерел.

Основними напрямами зміцнення фінансової 
стійкості на підприємстві є:

– оптимізація структури капіталу підприємства. 
Використання залучених коштів підвищує рента-
бельність власного капіталу, але не повинно погір-
шувати фінансову стійкість і платоспроможність 
підприємства;

– з метою зменшення ризику неповернення 
коштів здійснювати аналіз платоспроможності 
та фінансової стійкості покупців;

– використання фінансового планування з метою 
забезпечення ритмічної й ефективної роботи під-
приємства.

Таблиця 3
Розрахунок типу фінансової стійкості групи ком-
паній «Молочний Альянс»

Назва 
підприємства

Тип фінансової стійкості
на 31 

грудня 
2015 року

на 31 
грудня 

2016 року

на 31 
грудня 

2017 року
ПАТ «Яготин-
ський маслоза-
вод»

(0; 0; 1)
НеФС

(0; 1; 1)
НФС

(0; 1; 1)
НФС

ПАТ «Баштан-
ський сирзавод»

(1; 1; 1)
АФС

(1; 1; 1)
АФС

(1; 1; 1)
АФС

ПАТ 
«Золотонiський 
маслоробний 
комбiнат»

(0; 1; 1)
НФС

(0; 1; 1)
НФС

(0; 0; 1)
НеФС

ПрАТ «Пиря-
тинський сирза-
вод»

(1; 1; 1)
АФС

(1; 1; 1)
АФС

(1; 1; 1)
АФС

*Джерело: розраховано автором на основі даних – Агент-
ство з розвитку інфраструктури фондового ринку України // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua

Висновки. Уникнення банкрутства та досяг-
нення фінансової стійкості підприємства – запорука 
ефективної діяльності підприємства у довгостроко-
вій перспективі.

Оцінка фінансової стійкості є індивідуальним 
процесом для кожного підприємства. Методика її 
здійснення різниться за багатьма ознаками, проте, 
умовно можна виділити універсальні показники, 
аналіз яких дозволить оперативно та з низьким рів-
нем витрат визначити ключові проблеми нестійкого 
стану суб’єкта господарювання.

На основі проведеного дослідження здійснено ана-
ліз фінансової стійкості групи компаній «Молочний 
Альянс» за період 2015-2016 років. Значення більшості 
показників підприємств зменшилися і знаходяться на 
рівні нижче норми, це пояснюється значною часткою 
довгострокових і поточних зобов’язань, однак всі під-
приємства (окрім ПАТ «Золотонiський маслоробний 
комбiнат») мають достатню суми власних оборотних 
засобів для покриття загальних запасів.
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В статье исследована сущность экономической устойчивости предприятия, проведен анализ финансовой 
устойчивости на примере группы компаний «Молочный альянс» за период 2015-2016 года. На основе изучен-
ной литературы был проведен анализ относительных показателей финансовой устойчивости, позволяющие 
осуществить анализ развития и функционирования предприятия. Рассмотрены показатели обеспеченности 
запасов и затрат предприятия источниками их формирования для определения типа финансовой устойчиво-
сти. На основании расчетов осуществлены соответствующие выводы и приведены основные направлениями 
укрепления финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ, абсолютные показатели, относительные показатели, 
деятельность предприятия, молочная отрасль.
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In the article examines the essence of financial stability of the enterprise and the analysis of financial stability on 
the example of enterprises of group of enterprises «Milk Alliance» for the period 2016-2017. Based on the literature 
studied an analysis of absolute and relative indicators of financial stability which make it possible to analyze 
the development and operation of the enterprise. Considered indicators of security of stocks and expenses of the enterprise, 
sources of their formation to determine the financial situation on the degree of stability. On the basis of calculations 
made appropriate conclusions. The main directions of strengthening of financial stability at the enterprise are given.
Keywords: financial stability, analysis, absolute indicators, relative indicators, enterprise approach, dairy industry.
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У даній статті проводиться огляд стану цифрових грошей, випуск і підрахунок яких заснований на 
технології шифрування, відзначені тенденції розвитку криптовалютної економіки. Зроблено огляд 
ринків і видів криптовалют. На прикладі біткоїну проаналізовано формування та розвиток криптова-
лютної економіки. Охарактеризовано особливості проведення транзакцій цифрових коштів. Проана-
лізовано тенденції до розвитку криптовалют.
Ключові слова: валюта, монета, електронні засоби, криптовалюта, біткоіни, система платежів і гро-
шових переказів, біржа.

Постановка проблеми. Впродовж свого розви-
тку гроші пройшли кілька етапів від появи, коли їх 
функції виконували випадкові товари, до поступо-
вого витіснення готівки з обороту. Черговим етапом 
розвитку грошей стала поява криптовалют.

Перші ідеї створення криптовалют почали вини-
кати в момент найбільш революційного періоду 
в світі новітніх технологій – в кінці 90-х років мину-
лого століття.

Саме тоді вперше масове поширення набув Інтер-
нет, а комп’ютерна техніка стала персональною. В цей 
час і з’явилися перші, ще розмиті і недопрацьовані, 
концепції віртуальних валют, функціонування яких 
ґрунтувалося на криптографії – науки про методи 
шифрування інформації. Ідеологи криптовалют 
насамперед прагнули того, щоб забезпечити повну 
незалежність нової грошової одиниці від держави, що 
гарантувало б учасникам транзакцій з криптовалю-
тою бажану анонімність і невразливість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній науці дану теми аналізують не так багато 
дослідників як хотілось, але все ж знайшлись нова-
тори: О. Шевчук, який дає зміст та усвідомлення крип-
товалют, їх особливості накопичення та інше [10].

Російські дослідники П. Кантишев, І. Оверченко 
у спільній статті розглядають особливості майнінгу 
в сучасному суспільстві, аналізуючи прибуток від 
майнінгу та плюси і мінуси [6].

І. І. Мечникова, Є. І. Масленіков, Р. І. Данилов 
розглядають інноваційну економіку: теоретичні а 
практичні аспекти на прикладі сучасних криптова-
лют [7].

Серед зарубіжних дослідників дану тему дослі-
джують: С. Атеі, І. Парашкеєв, В. Саруккай, Дж. Ся, 
Н. Гандал, Дж. Т. Хамрик, Мур Тью, Т. Оберман 
та інші.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є обґрунтування процесів розвитку крипто 
валютної економіки, проаналізовані стримуючі фак-
тори розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Впродовж свого розвитку гроші пройшли кілька ета-
пів від появи, коли їх функції виконували випадкові 
товари, до поступового витіснення готівки з обороту. 
Черговим етапом розвитку грошей стала поява крип-
товалют. У 2010-х роках весь фінансовий світ був 
зацікавлений новим видом грошей – криптовалюта.

З’явилася кріптовалюта y зв’язку з масштабним 
розвитком інтернет-магазинів, транзакції яких вима-
гали певного рівня довіри. Гарантувати таку довіру 
міг посередник – у багатьох випадках фінансовий 
інститут. Зворотною стороною таких гарантій стала 
можливість скасування операції перерахування гро-
шей, що створювало перешкоди для гарантій про-
давця, що він отримає свої гроші.

Рішенням стала інтернет-технологія, яка змінила 
підходи до формування грошових систем та органі-
зації грошового обороту в мережі і породила нову 
валюту – інтернет-монети. Тепер і в інтернету 
з’явилася власна валюта – біткоіни, точно також, як 
і у Китаї є юань, в Європі – євро, а в Україні – гривні. 
Якщо взяти в порівняння біткоїни і звичайні валюти, 
то можна зробити безсумнівний висновок, що 
в залежності від місця перебування в будь-якій країні, 
доводиться розплачуватися тією чи іншою валютою, а 
біткоїни не потрібно конвертувати в іншу валюту [6].

Одиниця віртуальної валюти, яка представляє 
собою закодовану інформацію, застрахована від 
підробки і не піддається копіюванню є монета від 
англ. – coin.

Відмінність електронної криптовалюти від зви-
чайних грошей в електронному вигляді полягає 
в тому, що в реальному житті для поповнення елек-
тронного балансу необхідно спочатку внести зви-
чайні гроші в фізичному вигляді на рахунок через 
банк або банкомат. Отже, для звичайної валюти елек-
тронний вигляд – це одна з форм уявлення.

Криптовалюта ніяк не пов’язана ні з державною 
валютною системою, ні з будь-якою іншою звичай-
ною валютою, вона емітується тільки в мережі.
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Існує два способи добути криптовалюту – це 
купити її за допомогою готівки або ж власноруч 
заробити її онлайн. Для того, щоб здобувати нові 
монети або майніти потрібно надати свої обчислю-
вальні потужності комп’ютера для складних обчис-
лень, взятих за основу в системах криптовалют.

У спрощеному вигляді суть роботи майнера 
полягає в пошуку з мільйонів можливих комбінацій 
одного єдиного правильного коду, який називається 
хеш, і отримання за це винагороди.

Переказ криптовалют відбувається із використан-
ням технології блокчейн, за якою кожна транзакція 
має бути підтверджена щонайменш п’ятьма іншими 
клієнтами системи. Підтвердження відбувається за 
невеличке винагородження.

Через блокчейн можна простежити всі транзакції 
будь-якого гаманця з іншими, тобто відстежити рух 
грошей. Але зв’язок власника з гаманцем відстежити 
дуже складно, що визначає високу анонімність крип-
товалют.

Технологія блокчейн також забезпечує повну 
децентралізацією зберігання даних, оскільки 
загальну базу транзакцій розподілено між всіма вуз-
лами системи.

Таким чином, забезпечується висока захищеність 
інформації від зовнішніх впливів та форс-мажорних 
обставин.

Для розрахунку витрат на видобування криптова-
лют та його рентабельності необхідно враховувати 
кілька аспектів:

– Ціна електроенергії.
– Вартість комп’ютерних компонентів, які 

потрібні для цього.
– Тривалість дії цих компонентів до того, як вони 

втратять актуальності.
– Сума, за яку їх можна продати, коли вони втра-

тять актуальность.
– Хеш-швидкість, яку можна отримати з цими 

компонентами. Тобто, їх обчислювальна потужність, 
необхідна для видобутку.

– Грошова цінність даної криптовалюти [8].
В недалекому майбутньому планується поява 

кріптокарт, за допомогою яких можна буде розрахо-
вуватися в крамницях як і звичайними кредитними 
картками, тобто використання карт для задоволення 
повсякденних потреб їх власників.

Концепція появи кріптокарт полягає в тому, 
що вони будуть виглядати як звичайні пластикові 
та дебетові карти, однак специфіка розрахунків буде 
відрізняться.

Так, наприклад, існує два варіанти проведення 
платежу: встановлення спеціальних терміналів для 
нових карт або ж використання вже створеної по 
всьому світу платіжної інфраструктури.

У другому випадку власнику буде досить про-
сто поповнювати баланс своєї картки. Однак, для 
того щоб нова валюта увійшла у повномасштабний 
обіг необхідно створити фундамент для стабільних 
операцій з криптовалютою та перейти на новий етап 
еволюції вірувань, що технологія продовжить своє 
існування [8].

Таким чином, головними властивостями крипто-
валют є:

1. Обмеженість їх ресурсу, що запобігає інфляції 
криптовалют.

2. Захищеність даних від зовнішніх впливів 
та атак. Для того, щоб серйозно пошкодити крип-
товалютну систему треба знищити більшість вузлів 
системи.

3. Анонімність користувачів системи. Саме це 
свого часу привернуло увагу до криптовалют з боку 
комп’ютерних шахраїв, та значним чином пошко-
дило їх іміджу.

4. Прозорість транзакцій, дані про кожнy з яких 
доступні з будь-якого вузлi системи.

5. Відсутність комісій на транзакції між країнами.
6. Відсутність контролю транзакцій з боку банків, 

податкових служб або інших наглядових органів.
Саме через ці переваги, а також внаслідок змен-

шення довіри до існуючого фінансового ринку, мін-
ливості валютних курсів і нестійкості фінансових 
активів криптовалюти зайняли своє місце в сучасній 
фінансовій системі та поступово його розширює.

Вартість біткоіна знов почала падати в 2015 році 
і впродовж 2016 року його курс майже не змінювався, 
тримаючись в межах $395-415. Все було пов’язано 
з тим, що уряд Японії визнав біткоін як одну з різ-
новидів віртуальної валюти для оплати рахунків за 
товари і послуги [3].

На початку 2017 року багато хто з майнерів 
та інвесторів розчарувався у біткоїні та перейшов на 
інші валюти.

Ріст крипто валюти на прикладі біткоїна було 
продемонстровано на графіку.

 
Рис. 1. Курс біткоіну в період  
з 2013 по січень 2018 року [2]

До кінця 2017 року біткоїн збільшився в 20 разів, 
сягнувши за відмітку $20000 за 1 BTC. Цей процес 
пригорнув до криптовалют увагу всього світу. Впро-
довж 2017 року кількість криптогаманців зросла 
з 12 млн. до 400 млн.

Однією з головних відмінностей біткоіну від тра-
диційних валют є те, що жодна країна, жоден фінан-
совий інститут не забезпечує його вартість навіть 
в такій мірі, як сучасні національні валюти.

Аналіз доступних літературних джерел показує, 
що досі не існує єдиної думки про те, з чого скла-
дається вартість криптовалют. На вартість грошей 
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впливає велика кількість факторів. В різні періоди 
розвитку економічних відносин змінювалися як 
перелік цих факторів, так і їх ієрархія. Але жоден 
з них, колись з’явившись, надалі вже не зникав.

Для раннього етапу розвитку грошей характерна 
залежність їх вартості від витрат на видобуток. Мало 
кому потрібні гроші, вартість яких є меншою за 
витрати на їх видобування.

Згодом, із розвитком торгівлі збільшується роль 
фактору вартості грошей, тобто можливості їх 
обміну на інші товари. Нарешті, з появою концепції 
фінансів, та її розвитком, набуває значення фактор 
вартості грошей у часі, тобто вартість грошей ста-
виться в безпосередню залежність від їх властивос-
тей, як інструменту фінансування.

Крім зазначених факторів на вартість грошей 
можуть впливати індивідуальні особливості окре-
мих валют та можливості з лобіювання їх курсу 
з боку тих інститутів, яким це вигідно.

Наприклад, сучасну вартість долару США зна-
чним чином обумовлює той фактор, що ця валюта 
фактично є головним грошовим еквівалентом в світі, 
а США об’єктивно є найсильнішою світовою держа-
вою. Саме з цих позицій варто розглядати фактори 
утворення вартості криптовалют.

У світовій економіці криптовалюта з’явилася 
дуже вчасно. Через глобальну економічну кризу 
постраждав імідж традиційних методів інвесту-
вання, наслідком стало те, що вкладники втратили 

мільярди доларів та довіру до провідних національ-
них валют. Все це в сумі сприяло інтересу інвесторів 
до криптовалют, які з кожним роком зміцнюють свої 
позиції в загальній фінансовій системі світу.

Висновки. Таким чином, віртуальна валюта – це 
величезна кількість обчислювальних потужностей 
та цифрових активів. На даному етапі технологіч-
ного розвитку людства криптовалюта здобуває стійкі 
позиції на міжнародному ринку.

Стрімкий розвиток визиває подальший приріст 
потужностей та зацікавленість мас, але в кінце-
вому підсумку може призвести до краху. Втім, якщо 
цінова стабільність криптовалюти буде досягнута, то 
її можна буде використовувати у міжнародних тран-
закціях, а не лише для спекулятивної вигоди.

Однак, це питання вже буде напряму пов’язано 
з легалізацією нової валюти та її визнанням цен-
тральними банками як засобу обміну, або зберігання 
вартості грошей.

Головними факторами, що впливають на курс 
такої валюти є діяльність крипторинків та спекуля-
тивні операції; вартість майнінгу; мінова вартість 
криптовалют; інтерес користувачів; ступінь довіри 
до валюти; політичні фактори.

В ціноутворенні криптовалют стають помітними 
процеси централізації, через які на курс все актив-
ніше впливають біржі криптовалют, а також центри 
видобутку, які знаходяться під контролем обмеже-
ного кола осіб.
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У статті проаналізовано роль мережі Інтернет в розвитку банківської справи. Розглянуто конкурен-
тоспроможність найбільших українських банків в сфері Інтернет-банкінгу. обгрунтовано переваги 
та перспективи Інтернет-банкінгу з метою його розвитку в Україні. Доведено перспективи вико-
ристання Інтернет-технологій в банківській справі. Розглянуто інноваційні банківські продукти, їх 
вплив на розвиток банків. Візначено основні напрямки, на які банкам необхідно звернути увагу, для 
їх подальшого розвитку та утримання конкурентних позицій на ринку банківських послуг.
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Постановка проблеми. Присутність Інтернету 
в житті людини зростає рік від року. Збільшується 
як кількість активних користувачів, так і час, що 
проводиться в мережі. Все більше користувачів 
Інтернету звикають не тільки пасивно отримувати 
інформацію, а й здійснювати покупки та проявляти 
соціальну активність.

Значний вплив розвиток Інтернету здійснює на 
банківський сектор, конкурентоспроможність банку 
визначається кількістю послуг, що він може запропо-
нувати на дистанційній основі. Прогрес у викорис-
танні мережі Інтернет банками неминучий, і незаба-
ром неможливо буде уявити собі успішну діяльність 
банку без застосування Інтернет.

Аналіз останніх джерел і досліджень. Науково-
теоретичному обґрунтуванню напрямів, тенден-
цій та перспектив розвитку сучасного банківського 
обслуговування, пошуку ефективних шляхів впро-
вадження різних дистанційних форм здійснення 
банківських операцій приділяється немало уваги. 
Окремі аспекти банківської діяльності у напрямі 
інтернет-банкінгу викладені в працях В. Апалькова, 
С. Волосовича, Д. Дубілета, А. Вігірінського, які 
в своїх дослідженнях визначають особливості впро-
вадження і використання банками сучасних техноло-
гій інтернет-послуг для клієнтів.

Мета. Визначити особливості розвитку Інтер-
нет-послуг на банківському ринку, провести аналіз 
використання банками України інтернет-технологій, 
визначити основні проблеми їх впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтернет як інформаційна структура міцно увійшов 
в діяльність клієнтів. У банківській сфері поява 
Інтернету стимулювала розвиток ринку електронних 
банківських послуг, що передбачають використання 
персональних комп’ютерів та інших електронних 
комунікацій.

Терміни «цифрова економіка», інтернет-банкінг, 
електронна комерція стають все більш звичними. 
Послуги комерційних банків через мережу Інтер-
нет-банкінг – є найбільш динамічним напрямком 
фінансових інтернет-рішень через найбільш широ-
кий спектр банківських послуг. Це пояснюється як 

прагненням оптимізувати власний час, так і викорис-
товувати ті переваги, які надає Всесвітня мережа.

У даний період мережа Інтернет представляє 
єдину глобальну систему, що поєднує майже всі 
існуючі в світі комп’ютерні мережі – від наці-
ональних до приватних. Дана світова «мережа 
мереж» є комп’ютерною структурою, що розвива-
ється найшвидше.

Швидкому зростанню кількості користувачів 
послугами Інтернет сприяють простота викорис-
тання і невисока вартість. Завдяки цьому розширю-
ється аудиторія, на яку спрямовані комерційні ком-
панії та банки [1, с. 23].

Так пропонуємо розглянути кількість користува-
чів Інтернетом і Інтернет-банкінгом у світі, та виді-
лити серед них Україну (рис. 1).
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 Рис. 1. Кількість користувачів Інтернет та 
Інтернет-банкінгом в різних країнах світу 
протягом 2017 року [3]
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Аналіз наведених даних на рис. 1 дозволив дійти 
висновку, що частка користувачів Інтернет най-
більша в США, і складає 88,1%, проте частка насе-
лення, що користується Інтернет-банкінгом най-
більша в країнах Європи. Аналіз населення України, 
яке користується Інтернетом та Інтернет-банкінгом, 
свідчить, що популярність Інтернету поширюється 
на 73,1% населення України, тоді як Інтернет-бан-
кінгом користуються лише 52,7% населення. Дані 
показники свідчать про те, що в українських банків 
є потенційні можливості для поширення викорис-
тання Інтернет-банкінгу серед населення.

Наступним етапом дослідження є аналіз послуг, 
які пропонують українські банки за допомогою 
Інтернет-банкінгу. Для дослідження було обрано 
групу банків, а саме: «ПриватБанк», «Ощадбанк», 
«ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», «Банк Півден-
ний», «ОТП банк», «Банк Восток», «Укрсиббанк», 
«Альфа Банк», «УкрєксимБанк».

За результатами наведеної таблиці, можна зро-
бити висновок, що українські банки надають різно-
манітні методи підключення до Інтернет-банкінгу. 
Найзручнішим і найпростішим є підключення Інтер-
нет-банкінгу через сайт банку, таку можливість 
надають «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Банк Вос-
ток». Інші банки пропонують підключення Інтернет-
банку у відділенні банку або за допомогою контак-
тного центру. Всі банки мають мобільні додатки до 
своїх Інтернет-банкінгів, що пропонують на вибір 
з двох операційних систем iOS чи Android.

Якщо аналізувати можливість відкриття та попо-
внення депозиту, то в таких банках як «ПриватБанк», 
«Ощадбанк», «ПУМБ», «Банк Південний», «ОТП 
банк», Укрсиббанк» та «Альфа Банк» є можли-
вість як відкриття депозиту так і поповнення депо-
зиту онлайн. У банках «Райффайзен Банк Аваль» 
та «Укрэксимбанк» відсутня можливість відкри-
вати депозит онлайн, проте є можливість поповне-
ння депозиту онлайн. Банк «Восток» взагалі не 

надає можливості відкриття та поповнення депозиту 
онлайн через Інтернет банкінг.

Крім того, досліджена можливість відкриття вір-
туальної картки в банку. З наведеної вище таблиці.1, 
видно, що «Банк Південний», «Банк Восток» 
та «ОТП Банк», надають можливість своїм клієн-
там відкрити віртуальну картку у відділеннях банку. 
Окремі банки, а саме «ПриватБанк» та «Ощадбанк» 
пропонують клієнтам самостійно випустити вір-
туальну карту, користуючись Інтернет-банкінгом, 
користувач в цьому випадку отримує тільки рекві-
зити випущеної для нього віртуальної картки.

Зауважимо, що вести успішний електронний 
фінансовий бізнес для банків, необхідно там, де існує 
велика кількість їх потенційних клієнтів, а саме – 
в соціальних мережах. Наприклад, соціальна мережа 
Facebook протягом 2015-2016 рр. продовжила вдо-
сконалювати фінансові платіжні сервіси – тепер 
чат-боти можуть приймати платежі в месенджері, а 
користувачі – запитувати і ініціювати грошові пере-
кази. Крім того, Facebook отримав ліцензію на гро-
шові перекази в Європі.

Французький банк «Groupe BPCE» широко вико-
ристовує технологію, що дозволяє здійснювати гро-
шові перекази в соціальній мережі Twitter, а індій-
ський «ICI Bank» працює не через відділення, а через 
Facebook, спілкуючись з клієнтами через захищений 
додаток Pockets. Ця програма також дає користува-
чам можливість відправляти гроші через соціальну 
мережу, поповнювати мобільний рахунок, броню-
вати квитки, перевіряти баланс рахунку і оплачувати 
комунальні послуги тощо [4, с. 103].

Українські банки також розробляють інструменти 
в цьому напрямку, так «Приватбанк» розробив чат-
бота, що приймає платежі у соціальних мережах 
«Viber» та «Telegram».

За прогнозами фінансових аналітиків, обсяг 
платежів (операційний обсяг), здійснюваних через 
мобільні пристрої у світі, зросте з $51 млрд. у 2014 р. 

Таблиця 1
Порівняння послуг Інтернет-банкінгу найбільшими банками України

Банк Методи 
підключення

Наявність 
мобільного 

додатку

Відкриття 
та поповне-
ння депо-

зиту

Випуск 
віртуаль-

ної картки

Блоку-
вання 

картки 
онлайн

Платежі 
на вільні 

рекві-
зити

Пере-
кази між 

рахун-
ками

«ПриватБанк» Сайт/ Відділення + + + + + +
«ОщадБанк» Сайт + + + + + +

«ПУМБ» Відділення + + - + + +
«Укрсиббанк» Call-центр + + - - + +
«АльфаБанк» Сайт + + - + + +
«Райффайзен 
Банк Аваль» Відділення + Тільки попо-

внення - + + +

«Укрэксимбанк» Відділення + Тільки попо-
внення - + + +

«Банк Південний» Відділення/ сайт + + Тільки у 
відділенні + + +

«ОТП Банк» Відділення + + Тільки у 
відділенні + + +

«Банк Восток» Сайт + - Тільки у 
відділенні + + +
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до майже 700 млрд. дол. у 2019 р. Причому для здій-
снення безконтактних платежів все частіше будуть 
використовуватися, наприклад, такі електронні при-
строї, як годинники (типу Apple Watch), браслети 
(типу NFC), мобільні гаманці типу – Citi Pay і Chase 
Pay, безконтактні пристрої – bPay тощо [4, с. 105].

Так, з 17 травня 2018 року платіжна система Applу 
Pay офіційно запущена в Україні. Apple Pay – це про-
стий, безпечний і конфіденційний засіб оплати на 
пристроях iPhone, iPad, Apple Watch і навіть ноутбу-
ках MacBook.

Останнім часом в економіці використовуються 
технології блокчейн (Blockchain), які стають все більш 
популярними, охоплюючи нові сфери діяльності. Екс-
перти Європейського банку Santander оцінили потен-
ційну економію від впровадження блокчейн-техноло-
гій в 15-20 млрд. дол. на рік. Можливості блокчейн 
і криптовалюти вивчають і тестують багато централь-
них банків, у тому числі в Канаді, Сінгапурі та Англії. 
Згідно з прогнозом аналітиків IBM, до 2020 р близько 
65% всіх банків матимуть блокчейн в комерційному 
виробництві. Найвідоміший сектор застосування 
цієї технології – грошові перекази на основі біткоін 
і криптовалют у цілому [5, с. 53].

Дана технологія застосовується «Альфа Банком» 
(як для взаємозаліків так і для документообігу) при 
роботі з клієнтами і контрагентами по теперішній 
час. Технологія blockchain дозволила скоротити час 

здійснення стандартного акредитива з 14 днів до 
23 секунд. При цьому мінімізується участь в угоді 
третіх осіб і виключається ризик невиконання одним 
із контрагентів умов контракту.

Висновок. Повсюдне використання інформацій-
них технологій стало об’єктивною необхідністю. 
Одна зі сфер, де їх значення традиційно велике, 
фінансова. Можна з упевненістю стверджувати, що 
процес інформатизації банківської діяльності продо-
вжиться й надалі. У банківському секторі в найближ-
чому майбутньому будуть переважати тенденції до 
підвищення якості та надійності пропонованих про-
дуктів і послуг, збільшення швидкості проведення 
розрахункових операцій, організації електронного 
доступу клієнтів до банківських продуктів. Це обу-
мовлено, перш за все, прагненням банків до досяг-
нення конкурентних переваг на фінансових ринках.

У зв’язку з цим, будь-який банк прагне запрова-
дити і використовувати в своїй організації сучасну, 
надійну, ефективну, доступну за ціною, одним сло-
вом, якісну інформаційну технологію. Саме якість 
є фундаментальним критерієм, за яким банки пови-
нні вибирати, а розробники – створювати інфор-
маційні технології. Якісні інформаційні технології 
в банківській системі сприяють своєчасному і якіс-
ному виконанню банківських функцій, а також зна-
чно підвищують рівень управління як банківською 
системою в цілому, так і кожним банком окремо.
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В статье проанализирована роль сети Интернет в развитии банковского дела. Рассмотрена конкурентоспособ-
ность крупнейших украинских банков в сфере Интернет-банкинга. Обоснованно преимущества и перспек-
тивы Интернет-банкинга с целью его развития в Украине. Доказано перспективы использования Интернет-
технологий в банковском деле. Рассмотрены инновационные банковские продукты, их влияние на развитие 
банков. Определены основные направления, на которые банкам необходимо обратить внимание, для их даль-
нейшего развития и удержания конкурентных позиций на рынке банковских услуг.
Ключевые слова: Интернет, банк, Интернет-банкинг, Всемирная сеть данных, офлайн, онлайн доступ.
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У статті розглянуто сутність та моделі розвитку національної економічної системи згідно з концеп-
цією гомеостазису. Визначено сферу можливих виробничих орієнтирів через синтезування елементів 
визначених моделей. Встановлено, що обов’язковою умовою успішного розвитку національної еко-
номічної системи є стимулювання процесу утворення кластерів нововведень.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційне управління, інноваційний розвиток, економічна 
система, гомеостазис.

Вступ. Об’єктивною характеристикою розвитку 
національної економіки в сучасній світогосподар-
ській системі є намагання інтегруватися до єдиного 
світового простору. Актуальність вивчення даної 
теми полягає в дослідженні тенденцій розвитку еко-
номічних систем та побудові на цій основі моделі 
національного економічного зростання з опорою на 
інновації.

Постановка проблеми. Дослідження розвитку 
національної економіки є одним з найважливіших 
завдань економічної науки. Суперечливість процесів 
економічного розвитку України та кризових явищ, 
які супроводжують становлення вітчизняної рин-
кової економіки, вказують на необхідність вдоско-
налення теоретико-методологічних та практичних 
аспектів розвитку національної економіки. Потреба 
системного дослідження теорії розвитку економіки 
пов’язана з необхідністю визначення пріоритетів, 

ефективних напрямів та продуктивних моделей роз-
витку економіки України, а також вдосконалення 
механізмів їх впровадження.

Метою дослідження є аналіз моделей розвитку 
національної економічної системи з врахуванням 
еволюційних тенденцій, що відіграють домінуючу 
роль у формуванні сучасної системи світового гос-
подарства. Проведене дослідження виходить за 
межі національної економіки та базується на ідеях 
поступового зближення різних технологічних укла-
дів, переходу від жорстких вертикальних до гнучких 
виробничих зв’язків, що забезпечить стабільність 
і посилить потенціал майбутнього розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку національного господарства, 
економічного потенціалу та інноваційного розвитку 
економічних систем присвячені праці відомих вітчиз-
няних учених: В.М. Гейця [1], М.М. Єрмошенка [4], 
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С.А. Єрохіна [4], В.Я. Шевчука [8], С.В. Колесова [9] 
та зарубіжних – В. Парето [13], Д. Сакса [5], Й. Шум-
петера [15] та ін., які стверджують, що інновації 
є ефективним інструментом відродження ринкової 
економіки та надання їй сталості.

Виклад основного матеріалу. Дослідження еко-
номічних систем транзитивного типу, як правило, 
виходять з розмежування двох історично утворе-
них і добре вивчених моделей розвитку – імпорто-
заміщення й експортно-промислової (див. рис. 1). 
При цьому ототожнення моделі імпортозаміщення 
із закритим типом економіки й експортно-промис-
лової – з відкритим призводить до різкої поляри-
зації поглядів на проблему вибору шляху розвитку 
й характеру реформ. В Україні на дискусії з цих 
питань впливає переплетіння економічного й геопо-
літичного підходів.

 

Моделі розвитку 
національної 

економіки

Імпортозаміщення Експортно-
промислова

Рис. 1. Моделі розвитку національної економіки

Можна виділити два геополітичних чинники, що 
здійснюють вплив на формування типології еконо-
мічного мислення. По-перше, розташування України 
на межі Заходу та Сходу й конфлікт пріоритетів євро-
пейського та євразійського векторів інтеграції, що не 
вирішується вже тривалий період. Відповідно, в еко-
номічних дослідженнях шальки терезів щодо таких 
переконань коливаються від концепцій розвитку за 
типом західних країн до теорій підсилення альтерна-
тивних початків «японського дива» тощо [14].

По-друге, місце України в групі країн «наздоганя-
ючої індустріалізації» і серйозне відставання від тех-
нологічних лідерів (див. табл. 1 і табл. 2). У даному 
аспекті найбільш сильно виявляється розбіжність 
з приводу вибору моделі розвитку. Дехто трактує 
технологічне відставання як причину неможливості 
подальшого руху української економіки в руслі моделі 
імпортозаміщення. Інші дослідники акцентують увагу 
на зростанні залежності України від світового госпо-
дарства у випадку повної відкритості її економіки [5].

Як бачимо, одним iз найпрoстiших пoказникiв 
iнтеграцiйнoгo прoцесу в Українi є аналiз темпу 
зрoстання прямих iнoземних iнвестицiй (табл. 1). 
Аналізуючи дані таблиці, ми бачимо, що прямi 
iнoземнi iнвестицiї в Україну з 2013 пo 2017 рiк 
зрoстали з кoжним рoкoм. Oдним iз найбiльших 
iнoземних iнвестoрiв в Українi є Єврoпейський 
банк рекoнструкцiї i рoзвитку (ЄБРР). Прoтягoм  
2013-2016 рр. вiн надавав iнвестування нашiй країнi 
для пiдвищення сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рiвня 
життя, а такoж як дoпoмoгу у зв’язку з пoдiями на 
схoдi. Але, пoрiвнянo з 2016 рoкoм, у 2017 рoцi сума 
iнвестицiй значнo зменшилась. У ЄБРР це пoяснили 
тим, щo кoшти надавались для прoведення певних 
рефoрм, але пoлiтична криза паралiзувала механiзм 
прийняття рiшень i країна не зрoбила нiяких сис-
темних змiн.

Таблиця 1
Динамiка прямих iнoземних iнвестицiй  
в Україну та з України у 2013-2017 рр.,  
млн. дoларiв США (без урахування тимчасoвo 
oкупoванoї теритoрiї Автoнoмнoї Республiки 
Крим, м. Севастoпoля та частини зoни 
прoведення антитерoристичнoї oперацiї)*

Рiк Прямi iнoземнi 
iнвестицiї в Україну

Прямi iнвестицiї з 
України

2013 45 370,0 6 402,8
2014 48 197,6 6 435,4
2015 51 705,3 6 568,1
2016 53 704,0 6 702,9
2017 40 725,4 6 456,2

* складенo автoрoм за даними [16]

Аналiзуючи стан зoвнiшньoї тoргiвлi України, 
всi дoслiдники вiдмiчають її неефективну тoварну 
структуру. Прoте визначення причин такoгo стану i, 
вiдпoвiднo, рекoмендацiї щoдo пoлiпшення ситуацiї 
неoднoзначнi.

Важливими кoмпoнентами iнтеграцiйних 
прoцесiв та їх впливу на нацioнальну екoнoмiку Укра-
їни є аналiз експoртнo-iмпoртних oперацiй. Експoрт 
та iмпoрт тoварiв i пoслуг мають надзвичайнo вели-
кий вплив на фoрмування зoвнiшньoтoргoвельнoгo 
балансу України та фoрмування реальнoгo i 
нoмiнальнoгo ВВП держави.

Для бiльш детальнoгo аналiзу данi наведенi 
в таблицi 2.

Таблиця 2
Спiввiднoшення ВВП та експoртнo-iмпoртних oперацiй у 2013-2017 рр., млн. грн.*

Рiк Нoмiнальний 
ВВП за рiк

Експoрт тoварiв i пoслуг Iмпoрт тoварiв i пoслуг Сальдo (експoрт-iмпoрт)
% ВВП % ВВП % ВВП

2013 1316600 707953 53,8 779028 59,2 -71075 -5,4
2014 1408889 717347 50,9 835394 59,3 -118047 -8,4
2015 1454931 681899 46,9 805662 55,4 -123763 -8,5
2016 1566728 770121 49,2 834133 53,2 -64012 -4,1
2017 1979458 1044541 52,8 1084016 54,8 -39475 -2,0

* складенo автoрoм за даними [17]
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Згiднo з даними 2013-2017 рр., в цей перioд 
iмпoрт тoварiв i пoслуг значнo перевищує експoрт. 
Наслiдкoм цьoгo є вiд’ємний пoказник сальдo 
прoтягoм всьoгo перioду.

Умoви та результати експoртнoї дiяльнoстi 
країни значнoю мiрoю визначають характер її 
участi в системi мiжнарoднoї тoргiвлi. Аналiзуючи 
експoртнi пoказники, мoжна зрoбити виснoвoк, 
щo українськi тoвари i пoслуги не мають твердoгo 
автoритету на свiтoвoму ринку, адже вoни ще не 
пoвнiстю вiдпoвiдають мiжнарoдним стандартам 
якoстi. Oснoвними тoргoвими партнерами України 
на сьoгoднi є ЄС, Туреччина i Китай. Oснoвними 
тoварами, щo експoртуються, є металoпрoдукцiя, 
зернoвi та oлiйнi культури (сoняшник, пше-
ниця, рапс), залiзна та кoльoрoва руда, деревина 
та прoдукти неoрганiчнoї хiмiї.

Експортно-промислова модель, яка отримала 
назву «залежної індустріалізації», сформувалася як 
засіб адаптації до інтеграційних тенденцій індустрі-
ального періоду, що зумовило більш пізнє підклю-
чення до технологічного розвитку Японії й країн 
Азіатсько-Тихоокеанского регіону.

Модель імпортозаміщення індустріального пері-
оду стала класичним прикладом формування іннова-
ційних потоків в економічній системі. Йдеться про 
зародження базисних нововведень у галузях важкої 
промисловості, про спрямування процесу розповсю-
дження, дифузії нововведень від сектору виробни-
цтва засобів виробництва до сектору виробництва 
предметів тривалого вжитку. Так, Й. Шумпетер [15] 
пов’язує масову появу «нових комбінацій» і зрос-
тання капіталовкладень, перш за все, з найбільшим 
пожвавленням у галузях промисловості, що виго-
товляють засоби виробництва, зі зростанням спожи-
вання сталі. Відмінністю нової техніко-економічної 
парадигми від попереднього, індустріального пері-
оду розвитку, є втрата галузевого спрямування сек-
торів, що поширюється.

На даному етапі йдеться про розвиток еконо-
міки в цілому, про зміни в ході її еволюції, характер 
діючих закономірностей. Домінуюча технологічна 
складова сучасної економічної політики в розвине-
них країнах та країнах, що розвиваються, істотно 
модифікувала зміст моделі імпортозаміщення й екс-
портно-промислової моделі як таких в цілому. Полі-
тика імпортозаміщення втратила свою значущість як 
засобу створення відносно відокремленої національ-
ної економічної системи, але залишилася як міра 
забезпечення технологічного оновлення структури 
економіки [12].

Акумуляція нововведень на стадії імпортозамі-
щення дозволяє активізувати зовнішньоторговельне 
сальдо за рахунок вищої конкурентоспроможності 
товарів, що експортуються. Своєю чергою, зростання 
експортних операцій зумовлює приплив у країну капі-
талу; зростання попиту збільшує ефект від капіталь-
них вкладень. Характерно, що 90% наукових дослі-
джень транснаціональні корпорації США здійснюють 
у своїй країні, біля 8% – у своїх філіях у розвинених 
країнах і лише 1% – у тих, що слаборозвинені.

Найважливішими критеріями при використанні 
імпортозаміщення стали концентрація в національ-
ному господарстві технологічних потоків, що йдуть 
ззовні, та створення відкритого інформаційного 
поля. Водночас спостерігається тенденція до роз-
міщення індустріального виробництва за межами 
національного господарства. Так, в економіці США 
все більшу роль відіграє створення інформаційної 
мережі, здатної контролювати виробництво у світо-
вому господарстві. Розуміння моделі імпортозамі-
щення як стадії, необхідної для збереження дина-
міки розвитку національного господарства в руслі 
світових тенденцій, зміцнилося у зв’язку з розроб-
кою понад напівстоліття тому японським економіс-
том К. Акамацу концепції «зграї гусаків, що летять». 
Для багатьох економік імпортозаміщення розгляда-
ється лише як ступінь, на якій відбувається адапта-
ція й стандартизація нововведень [10].

Зі зростанням у міжнародному розподілі праці 
ролі країн, що розвиваються, підвищується значення 
альтернативної класичній схемі розповсюдження 
інноваційних потоків – від сектору виробництва 
предметів тривалого вжитку до сектору виробництва 
засобів виробництва. Масове впровадження ново-
введень у сектори виробництва предметів тривалого 
вжитку підвищує технологічну мобільність еконо-
мік, в яких відсутня проблема структурно-інновацій-
ної перебудови сектору виробництва засобів вироб-
ництва. У свою чергу, стадія імпортозаміщення 
формується в цій групі країн на новій технологічній 
основі порівняно з країнами, що раніше стали на 
шлях індустріалізації [3].

Досліджуючи ці тенденції, легко помітити, що 
колись принципово відмінні моделі розвитку втрача-
ють свій первісно чіткий обрис, що давав підставу 
для їх розмежування. Історичні традиції в розвитку 
національного господарства та існуючий економіч-
ний потенціал визначають можливі виробничі орі-
єнтири через синтезування елементів цих моделей. 
Незважаючи на тенденції об’єднання елементів 
моделі імпортозаміщення та експортно-промислової 
моделі в економічній політиці, в стратегії підтримки 
інноваційної діяльності зберігаються національні 
відмінності.

В умовах, коли конкурентоспроможність кра-
їни на світових ринках меншою мірою ґрунтується 
на традиційних чинниках і все більшою мірою – на 
тих видах діяльності, основою яких служать зна-
ння, отримує широке розповсюдження практика під-
тримки урядами не тільки фундаментальних дослі-
джень, але й прикладних розробок та впровадження 
нововведень.

Остання міра підлягає різкій критиці з боку адеп-
тів ортодоксальних засобів регулювання. Еконо-
мічне зростання в рамках ортодоксальної теорії рів-
новаги спирається на інноваційну модель, за якою 
формування технологічно передових виробництв 
відбувається на основі кредитної емісії під май-
бутню вартість. Цілеспрямоване надання кредитів 
під майбутню вартість скорочує тривалість депре-
сивного відрізку в економічному циклі, а штучне 
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звуження грошової маси в масштабах національного 
господарства змінюється державним регулюванням 
і підтримкою перетікання грошових ресурсів у най-
більш перспективні, з точки зору довгострокового 
розвитку, сектори економіки. При цьому ймовірність 
виникнення інфляційних сплесків знаходиться у зво-
ротній залежності від правильності вибору виробни-
чих орієнтирів.

Концепції кредитної емісії під майбутню вартість 
співзвучні результатам досліджень, проведених 
Г. Меншем щодо концентрації базисних нововведень 
на фазі депресії. Він підкреслював, що впровадження 
базисних нововведень на цьому етапі розвитку є єди-
ною можливістю прибуткового інвестування і вре-
шті «нововведення переборюють депресію» [11].

З’явилося безліч робіт з цієї проблематики, 
зокрема, доповідь Дж. Норткотта «Приняття інвес-
тиційних рішень», де розглядалися проблеми роз-
робки й впровадження інновацій в економіку [2]. 
Зосередження ортодоксальної монетарної школи на 
аналізі рівноваги економічних систем звужує мож-
ливості передбачення майбутнього, а також викорис-
тання цільових мір, що особливо важливо для країн, 
які розвиваються, і економік транзитивного типу.

Концепція кредитної емісії під майбутню вар-
тість, навпаки, спирається на розробку технологіч-
ної стратегії розвитку економіки. Кредитування під 
майбутню вартість характерне для країн, що пере-
живають технологічне оновлення. Воно пов’язане 
з формуванням «довгої хвилі» в економіці, що визна-
чає характер її розвитку на найближчі 50-60 років. 
Звідси й умови кредитування, спрямовані на клас-
теризацію в економіці нововведень на основі син-
тезування елементів моделі імпортозаміщення 
та експортно-промислової моделі з урахуванням 
національної специфіки господарювання й тенден-
цій світової кон’юнктури.

Кластери нововведень останньої техніко-еко-
номічної парадигми формуються головним чином 
в сфері інформатики й комунікацій. Саме в цих галу-
зях концентрують свої зусилля найбільш розвинені 
країни. Процеси трансформації в економіках транзи-
тивного типу порушують не тільки інноваційну, але 
й інституціональну сферу. Держава повинна актив-
ніше стимулювати утворення кластерів нововведень 
в економічній структурі.

Як показує досвід країн, що розвиваються дина-
мічно, «відступ» держави може бути виправда-
ним тільки при досягненні стабільного зростання, 
тобто за наявності стабільних інноваційних потоків 
у виробничий сектор та їх адекватності національній 
безпеці. В країнах Азії у відповідності з вибраним 
інноваційним орієнтиром здійснюється державна 
підтримка зон ризику.

Так, на початку 2000 рр. в державному регулю-
ванні цих країн намітився перехід від інвестицій 
звичайного типу до «динамічної» науково-техніч-
ної політики – специфічних інвестицій, що станов-
лять сукупність, яка об’єднує в єдиний конгломерат 
нову технологію й продукцію з новими знаннями, 
менеджментом, кадровою політикою та техно-

логічними ринками, включаючи комунікаційну 
та інформаційну інфраструктури. Зміни в економіці, 
пов’язані з співвідношенням «споживання – нако-
пичування», виходять за рамки політики поточної 
стабілізації. Між тим, саме здійснювані в її руслі 
інституціональні інновації визначають майбутню 
структуру економіки [6].

Висновки. Затяжний характер українського 
технологічного спаду не залишає сьогодні можли-
востей для вирівнювання елементів продуктивної 
структури на базі вищого технологічного укладу, як 
це пропонується прибічниками моделі імпортозамі-
щення індустріалізації. Проведення такої політики 
в умовах стагнації є практично неможливим. На 
концептуальному рівні економічна стратегія України 
повинна враховувати еволюційні тенденції, що віді-
грають домінуючу роль у формуванні сучасної сис-
теми світового господарства.

Перед українською економікою постали два 
взаємопов’язаних завдання: проведення політики 
імпортозаміщення, виходячи з нового її розуміння 
як стадії, необхідної для створення єдиного вну-
трішнього ринку, та одночасна орієнтація на екс-
портно-промисловий варіант участі в міжнародному 
розподілі праці. Відомо, що рівновага в економіках 
транзитивного типу, яка досягається в результаті сла-
борозвинених засобів, може встановитися на достат-
ньо низькому рівні. І зараз Україна продовжує стрімко 
наближатися до групи слаборозвинених країн [7].

Підсилення залежності України від зовнішньо-
торговельних відносин і «відсікання» промислових 
галузей, перш за все обробних, стали наслідком 
орієнтації на «відкриту» економіку, за якої політика 
імпортозаміщення відкидалась. Відтак були піді-
рвані можливості для підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції на світових ринках, 
не говорячи вже про зниження частки наукоємного 
виробництва, практично розпад національного від-
творювального кругообігу.

Формування стадії імпортозаміщення, що забез-
печує промисловий тип «відкритої» економіки, здій-
снюється на основі поступового зближення різних 
технологічних укладів, переходу від жорстких вер-
тикальних виробничих зв’язків до гнучких горизон-
тальних у результаті проникнення елементів нового 
технологічного укладу, зокрема, інформаційно-комуні-
каційних систем, у всіх ланках економічної структури.

Ефект прямого зв’язку виявляється в тому, що, 
якщо одна галузь промисловості споживає продук-
цію іншої, яка застосовує нові комбінації, то в пер-
шій також стимулюється перехід до їх використання. 
З іншого боку, ті галузі, що постачають свою продук-
цію підприємствам, які стали на шлях застосування 
нових комбінацій, одержують імпульс до розвитку 
за рахунок збільшення попиту. Ця закономірність 
визначає наявність ефекту зворотного зв’язку в роз-
повсюдженні нововведень.

Взаємопереплетіння ефектів прямого й зворотного 
зв’язку забезпечує економічний підйом за рахунок як 
розширення сфери застосування нових комбінацій, 
так і збереження старих виробничих можливостей, 
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використання яких раніше вважалося неефектив-
ним. Для активізації існуючого в країні потенціалу 
випереджаючих технологій необхідне використання 
кредитної емісії. Пріоритетна підтримка передових 

розробок створює умови для формування сучасної 
структури української економіки й сприяє виник-
ненню значних експортних можливостей, що дозво-
лять вийти на зовнішні технологічні ринки.
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В статье рассмотрены сущность и модели развития национальной экономической системы согласно концеп-
ции гомеостазиса. Определена сфера возможных производственных ориентиров путем синтезирования эле-
ментов определенных моделей. Установлено, что обязательным условием успешного развития национальной 
экономической системы является стимулирование процесса образования кластеров нововведений.
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У сучасному світі створення будь-якого підприємства неможливо уявити без використання інфор-
маційних технологій. Досліджено сутність та особливості функціонування ІТ-ринку України. Опра-
цьовано дослідження та публікації вітчизняних авторів та інтернет-ресурсів, в яких розглядається 
поняття, сутність та напрямки розвитку ІТ-сфери в Україні. З праць дослідження було виділено осно-
вні підходи до визначення сутності ринку та ІТ-технологій. Ринок – це сукупність економічних відно-
син, що виникають між виробниками і споживачами у процесі вільного еквівалентного обміну виро-
бленими благами (послугами), який організований за законами товарного виробництва і грошового 
обігу. Інформаційні технології (ІТ) – процеси, методи пошуку, збору, обробки, зберігання та розпо-
всюдження інформації за допомогою використання обчислювальної техніки. На основі проведеного 
дослідження стверджено, що розвиток сфери ІТ є пріоритетним напрямком для сучасної та передової 
країни. Запропоновано просування українських ІТ-компаній на міжнародному рівні, заохочення ВНЗ 
до підготовки спеціалістів сфери, розвиток ІТ-освіти, стабільність податкової політики та створення 
сприятливого клімату для малого та середнього бізнесу.
Ключові слова: ринок, інформаційні технології, насиченість ринку, ринок продавця, динаміка.

Постановка проблеми. ІТ-технології 
є невід’ємною частиною при створенні та органі-
зації діяльності будь-якого підприємства. Саме це 
сприяє постійному зростанню попиту на фахівців 
ІТ-сфери. Головні переваги ІТ-сфери полягають 
у тому, що для збільшення обсягів виробництва не 
потрібні значні інвестиції в основні засоби, розви-
нуті ІТ-технології – це престиж для будь-якої дер-
жави, вони забезпечують чистий експорт послуг. На 
ІТ-ринку України спостерігається постійне збіль-

шення вакансій та відгуків на них, проте не спосте-
рігається балансу серед цих показників, бо кількість 
вакансій значно менша при великій кількості фахів-
ців. Це робить Україну привабливою для іноземних 
та вітчизняних роботодавців. Проте, несприятливі 
умови для бізнесу сприяють тому, що багато моло-
дих спеціалістів виїжджають працевлаштовуватись 
і жити за кордон.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання необхідності розвитку ІТ-сфери та її осно-
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вні характеристики розглядаються на сучасних 
інтернет-ресурсах таких, як DOU.ua, асоціація «ІТ 
України», Ain.ua.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає в дослідженні сутності ІТ-ринку, дослідженні 
його особливостей, аналізі динаміки його розвитку 
та оцінки перспектив.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі створення та функціонування 
будь-якого підприємства неможливо уявити без 
використання інформаційних технологій. Саме 
тому виникає об’єктивна необхідність у фахівцях 
ІТ-сфери. Попит на фахівців IТ-сфери зростає разом 
із розвитком та вдосконаленням комп’ютерних тех-
нологій, які застосовуються як на виробництві, так 
і в повсякденному житті. Отже, виникає необхід-
ність у створенні IТ-ринку на якому можна знайти 
фахівця з надання послуг створення нових та вдо-
сконалення вже існуючих технологій, розробки про-
грамного забезпечення, його тестування тощо.

Інформаційні технології (ІТ) – процеси, методи 
пошуку, збору, обробки, зберігання та розповсю-
дження інформації за допомогою використання 
обчислювальної техніки. Вони характеризуються 
створенням, розвитком, вдосконаленням та експлу-
атацією інформаційних систем, вирішують задачі 
з ефективної організації та мінімізації витрат ресур-
сів у всіх сферах людської діяльності [1].

Взагалі, ринок – це сукупність економічних від-
носин, що виникають між виробниками і спожи-
вачами у процесі вільного еквівалентного обміну 
виробленими благами (послугами), який організова-
ний за законами товарного виробництва і грошового 
обігу [2, с. 88-89]. Його можна визначити як сферу 
товарно-грошового обороту в якій товари обміню-
ються на гроші, а гроші на товари.

На сучасному етапі ІТ-ринок досить динамічно 
розвивається. Він є невід’ємною частиною економіч-
них відносин. Його можна охарактеризувати як сферу 
купівлі-продажу продуктів інтелектуальної праці.
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Рис. 1. Динаміка кількості вакансій на ІТ-ринку в Україні за період 2014-2018 рр.
Джерело: укладено автором за даними [6]
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Рис. 2. Динаміка кількості відгуків на вакансії на ІТ-ринку України за період 2014-2018 рр.
Джерело: укладено автором за даними [6]
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Кількість вакансій на ІТ рину є досить великою. 
Варто зазначити, що кількість бажаючих працювати 
у цій сфері постійно зростає. Це зумовлено рядом 
причин, що вирізняють ІТ ринок серед інших:

• сфера ІТ є досить молодою, перспективною 
та привабливою;

• вона постійно розвивається, що зумовлює 
появу нових вакансій;

• дуже часто працівники у сфері ІТ не прив’язані 
до чітко визначеного місця та графіку роботи;

• досить широкий спектр вакансій (дизайнери, 
програмісти, оптимізація сайтів, адміністратори баз 
даних, розробка мобільних додатків);

• заробітна плата часто прив’язується до курсу 
іноземних валют.

Основною перепоною для суб’єктів цього ринку 
є мовний бар’єр, через що можуть виникати непо-
розуміння між замовником та виконавцем, що дуже 
часто знаходяться у різних країнах.

Розуміння кон’юнктури будь-якого ринку дозво-
ляє зрозуміти конкретну економічну ситуацію, яка 
склалася на ринку в даний момент чи за обмежений 
відрізок часу під дією комплексу сил та чинників 
[3, с. 58]. Дещо інакше, кон’юнктура ринку являє 
собою сукупність умов, в результаті яких формується 
конкретна ринкова ситуація [3, с. 59]. Її дослідження 
дає змогу вивчити та спрогнозувати майбутній стан 
ринку, проводити політику щодо його регулювання, 
зрозуміти збалансованість ринку (співвідношення 
попиту і пропозиції).

Насиченість ринку – показник кон’юнктури 
ринку, що характеризує наявність товарів та послуг 
у споживачів; ступінь забезпеченості споживачів 
необхідними товарами; ступінь наповненості ринку 
споживчими товарами [4, с. 314].

Насиченість розраховується:
Ñê
Ñ

  100%∗                               (1)

Ск – кількість споживачів, що вже купили товари 
або послуги на ринку;

С – загальна кількість споживачів.
Показник насиченості ринку можна розрахувати 

як відношення кількості покупців, що вже придбали 
товар чи послугу, до загальної кількості спожива-
чів. Ринок, який насичений на 85-90% вважається 
безперспективним, тому нові продавці або ж інно-
ваційні товари та послуги на ньому не з’являться. 
Проте, якщо насиченість ринку сягатиме показника 
у 10%, то такий ринок буде досить привабливим для 
продавців [5].

Щоб зрозуміти ситуацію на ІТ-ринку України 
варто проаналізувати дані у динаміці та визначити 
показник насиченості для цього ринку. Для цього 
розглянемо загальну кількість вакансій та відгуків 
на них.

За допомогою наведеного графіка можемо поба-
чити позитивну тенденцію збільшення вакансій на 
ІТ-ринку. Кількість вакансій у березні 2018 р., порів-
няно з листопадом 2014 р., збільшилась приблизно 
у 4,4 рази.

Варто зазначити, що найбільше вакансій станом 
на березень 2018 р. пропонуються у таких катего-
ріях: Front End – 656, QA – 505, PHP – 453,.NET – 
369, Java – 300. Найбільша кількість вакансій запро-
понована у Києві – 2804, що становить 55,4% від їх 
загальної кількості [7].

З іншого боку важливо поглянути на показник 
кількості відгуків на вакансії за цей же період.

Можемо побачити, що серед відгуків на вакансії 
також спостерігається позитивна тенденція збіль-
шення.. Кількість відгуків у березні 2018 р. збіль-
шилась приблизно у 4 рази, порівняно з листопадом 
2014 року.

Для того щоб визначити показник насиченості 
для ІТ-ринку варто порахувати співвідношення кіль-
кості вакансій, що представлені на ринку різними 
компаніями та виступають у ролі покупців послуг, 
до кількості відгуків на ці вакансії від спеціалістів, 
які виступають продавцями своїх послуг. Отрима-
ний показник дорівнює 0,17, тобто ринок насичений 
на 17%. Тобто, ринок можна охарактеризувати як 
достатньо привабливий для роботодавців.

З цього можна зробити висновок, що ІТ-ринок 
в Україні є переважно ринком продавця. Це озна-
чає те, що спеціалістів, які продають свої послуги 
більше, ніж роботодавців, які бажають їх купити.

Спостерігається профіцит пропозиції та дефіцит 
попиту, отже ми не можемо говорити про стан рин-
кової рівноваги. Проте, з іншого боку така ситуація 
робить Україну досить привабливою для відкриття 
нових компаній з надання ІТ-послуг як вітчизняними 
роботодавцями, так і роботодавцями з-за кордону.

У сучасному світі кожне підприємство викорис-
товує комп’ютерні технології та потребує певного 
інформаційного забезпечення (бази даних, розробка 
сайтів, ведення звітності у спеціальних програмах 
тощо). З цього випливає об’єктивна необхідність 
у фахівцях з інформаційних технологій.

Варто зазначити, що вакансії на ІТ-ринку є високо-
оплачуваними та часто прив’язаними до курсу інозем-
них валют. Саме цей факт робить ІТ-індустрію однією 
з найпривабливіших серед молодих спеціалістів.

У грудні 2017 році зарплати спеціалістів з досві-
дом роботи більше 5 років і високим рівнем знання 
англійської мови знаходились на рівні 1850-3600 дол. 
США [8].

Розвиток Іт-сфери є досить важливим для кожної 
сучасної держави. Особливості цієї сфери:

• Високий рівень розвитку ІТ – міжнародний 
престиж України як технологічної країни;

• ІТ -експортна галузь яка не споживає природні 
ресурси;

• Створення робочого місця та виробництво ІТ 
послуг не потребує значних капіталовкладень;

• ІТ – чистий експорт, який майже не вимагає 
імпортних ресурсів, енергоносіїв або спеціального 
устаткування.

Для розуміння важливості сфери варто розгля-
нути показники експорту комп’ютерних та інформа-
ційних послуг в Україні, які надаються асоціацією 
«ІТ України».
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Спостерігається позитивна динаміка збільшення 
експорту комп’ютерних та інформаційних послуг 
в Україні. Варто звернути увагу на те, що у 2016 р. 
ІТ-індустрія посіла 3 місце за обсягами експорту. 
На 2 місці – металургія, на 1 – харчова промисло-
вість [10].

У 2017 р. ІТ-компаніями, що працюють на 
території України було сплачено податків на суму 
16,7 млрд. грн. В той же час вклад експортної 
ІТ-індустрії у ВВП України склав 3,34%. За прогно-
зами асоціації «ІТ України» у 2025 р. прогнозована 
сума податків становитиме 46,1 млрд. грн., а вклад 
експортної ІТ-індустрії у ВВП України – 4,65% [10].

Висновки. Отже, проаналізувавши наведені дані 
можна зробити висновок, що ІТ-індустрія в Україні 
має досить гарні перспективи щодо подальшого роз-
витку. Можемо спостерігати значне перевищення 
кількості вакансій над відгуками на них. Тобто, за 
умови великої кількості спеціалістів, що пропону-
ють свої послуги та недостатньої кількості компаній, 
що хочуть їх купити, ми можемо казати про ринок 
продавця. Така ситуація робить ринок ІТ в Україні 
досить привабливим як для вітчизняних, так і для 
іноземних роботодавців, що призведе до збільшення 

кількості працевлаштованого населення у ІТ-сфері 
в найближчі роки.

ІТ-індустрія позитивно впливає на платіжний 
баланс України, враховуючи нарощення її експорту, 
забезпечує робочими місцями молодих спеціалістів, 
дає поштовх для технічного розвитку країни, що 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності Укра-
їни та визнання її державою з активним використан-
ням передових технологій.

Проте існує ряд проблем та ризиків для розвитку 
ІТ-сфери в Україні. Недостатня кількість вакансій 
стає причиною того, що багато фахівців галузі, виїж-
джають працювати за кордон. Це сприяє зменшенню 
надходжень до бюджету та втраті кваліфікованих 
співробітників, що в свою чергу гальмує розвиток 
ІТ-індустрії.

Саме тому ця сфера потребує підтримки з боку 
держави у вигляді визначення розвитку ІТ-індустрії 
одним із пріоритетних напрямів на державному 
рівні, просування українських ІТ-компаній на між-
народному рівні, заохочення ВНЗ до підготовки 
спеціалістів сфери, розвиток ІТ-освіти, стабільність 
податкової політики та створення сприятливого клі-
мату для малого та середнього бізнесу.
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В современном мире создание любого предприятия невозможно представить без использования информаци-
онных технологий. Исследована сущность и особенности функционирования ИТ-рынка Украины. Обработано 
исследования и публикации отечественных авторов и интернет-ресурсов, в которых рассматривается понятие, 
сущность и направления развития ИТ-сферы в Украине. Из трудов исследования были выделены основные 
подходы к определению сущности рынка и ИТ-технологий. Рынок – это совокупность экономических отноше-
ний, возникающих между производителями и потребителями в процессе свободного эквивалентного обмена 
произведенными благами (услугами), который организован по законам товарного производства и денежного 
обращения. Информационные технологии (ИТ) – процессы, методы поиска, сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации посредством использования вычислительной техники. На основе проведенного 
исследования подтверждено, что развитие сферы ИТ является приоритетным направлением для современной 
и передовой страны. Предложено продвижения украинских ИТ-компаний на международном уровне, поощ-
рения вузов к подготовке специалистов сферы, развитие ИТ-образования, стабильность налоговой политики 
и создание благоприятного климата для малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: рынок, информационные технологии, насыщенность рынка, рынок продавца, динамика.
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In the modern world, the creation of any enterprise can not be imagined without the use of information technology. 
The essence and specifics of functioning of the IT market of Ukraine are investigated. Processed research and publishing 
local authors and Internet resources, which considered the concept, nature and direction of the IT sector in Ukraine. 
The research papers highlighted the main approaches to determining the essence of the market and IT technologies. 
Market – a set of economic relations between producers and consumers in the process of free equivalent exchange 
of goods (services), which is organized according to the laws of commodity production and money circulation. 
Information technology (IT) – processes, methods for searching, collecting, processing, storing and disseminating 
information through the use of computer technology. On the basis of the research, it was stated that the development 
of the IT sphere is a priority for modern and advanced countries. It is proposed to promote Ukrainian IT companies 
internationally, to encourage higher education institutions to train specialists, to develop IT education, to stabilize tax 
policy and to create a favorable climate for small and medium businesses.
Keywords: market, information technologies, saturation of the market, market of the seller, dynamics.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
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У статті розкрито специфіку стратегії підприємств енергетики. Сьогодні назріла необхідність подо-
лання цілої низки проблем, які накопичила дана галузь. Енергетичний план Європи 2050 (Energy 
Road Map 2050) вимагає від України проведення ретельних заходів щодо економії електроенергії, 
передбачених програмою «20-20-20», що затверджена Європарламентом ще у 2007 році. Можна виді-
лити основні тенденції загального зовнішнього середовища за компонентами (економічний, полі-
тико-правовий, соціо-культурний, технологічний). Очікування змін та розуміння тенденцій розвитку 
електроенергетики на наступні 5-10 років дозволяє компаніям розмірковувати щодо термінів загроз 
і можливостей та підготуватися до них так, щоб створити нові та зміцнити існуючі конкурентні пере-
ваги для забезпечення прибутків.
Ключові слова: стратегія підприємств, енергетика, електроенергія, конкурентні переваги, загрози 
та можливості, шлях досягнення довгострокових цілей.

Постановка проблеми. В умовах, коли єдиним 
шляхом для забезпечення реновації та розвитку 
енергосистеми України є реформа ринку електрич-
ної енергії, яка дозволить створити прозорі правила 
гри на ньому та посилити конкуренцію, компанії – 
учасники даного ринку вже сьогодні повинні почати 
готуватися до майбутніх змін.

Функціонування електроенергетичних підпри-
ємств в умовах посилення впливу факторів конкурен-
ції неможливе без побудови механізмів управління, 
які б дозволяли менеджменту компанії відслідкову-
вати зміни та тенденції у середовищі функціонування, 
визначати погрози та можливості, прогнозувати їх 
вплив на діяльність компанії у майбутньому, відштов-
хуючись від чого встановлювати довгострокові цілі 
та розробляти стратегії, реалізація яких забезпечила б 
успішний довгостроковий розвиток.

Сьогодні підприємства електроенергетичної 
галузі, стоять на порозі вступу у новий, відмінний 
щодо методів та правил ведення діяльності, період.

Причиною цього є необхідність подолання цілої 
низки проблем, які накопичила дана галузь на поточ-
ний момент часу. Серед найбільш серйозних виді-
ляють: наростаючий процес старіння генеруючого 
і електромережевого устаткування (наприклад, зно-
шення електромережевого обладнання енергопос-
тачальних компаній складає до 70%); недостатня 
пропускна спроможність електричних мереж у ряді 
регіонів України, що призводить до обмеження вико-
ристання потужності і виробництва електроенергії 
ряду електростанцій, знижує надійність електро-
постачання споживачів; перехресне субсидіювання 
(побутових споживачів за рахунок промислових під-
приємств); зниження науково-технічного потенціалу 
галузі; незавершеність формування нормативно-
правової бази функціонування підприємств елек-
троенергетики стосовно нових економічних умов; 
нестачу оборотних коштів; накопичення дебітор-
ської заборгованості електроенергетичних компаній; 
недосконалість систем обліку тощо.

Вирішення цих та інших проблем електроенерге-
тики можливе лише за умови переосмислення підхо-
дів до формування державної політики та системної 
перебудови діяльності підприємств галузі.

Аналіз останніх досліджень. Теорія і методоло-
гія стратегій підприємств розроблена як вітчизня-
ними, так і зарубіжними авторами [1-4]. Але дуже 
важливо зазначити, що питання теорії стратегії під-
приємств енергетики недостатньо вивчені. Немає 
універсальних методик з практичних питань. Недо-
ліки у розв’язанні цих питань намагаються виявити 
як законодавці, так і виконавча влада України [5-10].

Метою статті є створення підходів для розробки 
стратегій розвитку електроенергетики України на 
п’ятирічний термін.

Викладення основного матеріалу. Приєднання 
України до Європейського Енергетичного співтова-
риства означає, що в державі активізуються процеси 
розробки та прийняття законодавчих та норматив-
них актів, що стимулюватимуть здійснення заходів, 
націлених на підвищення ефективності підприємств.

Енергетичний план Європи 2050 (Energy Road 
Map 2050) [5], який прийнято 15 грудня 2011 року, 
вимагає проведення реальних заходів щодо еко-
номії електроенергії, передбачених програмою  
«20-20-20» [6], що затверджена Європарламентом 
ще у 2007 році і ставить на меті скорочення спожи-
вання енергії в регіоні (первинних джерел) на 20% 
до 2020 року за рахунок проведення енергозберігаю-
чих заходів на основі впровадження нових техноло-
гій та створення інноваційних матеріалів та облад-
нання. Цією ж програмою передбачено і збільшення 
до 2020 року частки енергії, що отримана з альтер-
нативних джерел до 20% та зменшення шкідливих 
викидів в атмосферу на 20%.

Прийнятий у 2011 році ЄС проект розвитку інте-
грованої європейської енергетичної мережі [7] також 
опирається на положення документів про Європей-
ську енергетичну політику («20-20-20») та Енер-
гетичну стратегію Євросоюзу до 2020 року [8] (рік 
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прийняття – 2010), ключовими цілями якої є конку-
рентоздатність, стійкий розвиток та безпека енерго-
постачання в Європі. Ці документи наголошують на 
необхідності нових підходів до будівництва та екс-
плуатації енергетичної інфраструктури та мереж. 
Технологічні, інтегровані та надійні енергомережі 
виступають не тільки запорукою досягнення цілей 
енергетичної стратегії, але й цілей економічної стра-
тегії Європейського співтовариства.

Проект оновленої Енергетичної стратегії України 
[9] (перша редакція якої прийнята ще у 2006 році 
[10]), оприлюднений для громадського обговорення 
у червні 2012 року, передбачає зміну державних прі-
оритетів у енергетичному секторі у бік ефективного 
забезпечення сталого розвитку економіки.

Реалізація Енергетичної стратегії має сприяти 
перетворенню України на впливового та активного 
учасника міжнародних відносин у сфері енергетики, 
зокрема, через участь у міждержавних та міжнарод-
них утвореннях та енергетичних проектах. Згідно 
з даним документом, до кінця 2014 року має відбу-
тися повна приватизація теплових електростанцій, 
теплоелектроцентралей та розподільчих мереж (крім 
магістральних та міждержавних).

На погляд багатьох експертів у сфері енергетики 
зміна моделі енергоринку дуже підсилить конку-
ренцію у галузі генерування та постачання елек-
троенергії. Компанії, що здійснюють комерційну 
діяльність з розподілу і передачі електричної енер-
гії, повинні будуть забезпечити рівний доступ до 
мереж всім зацікавленим організаціям (проектом 
вищезгаданого Закону передбачено організаційне 
відокремлення даної діяльності шляхом створення 
окремої юридичної особи). Постачальним підпри-
ємствам також буде надана можливість поєднання 
збутової діяльності із виробництвом електричної 
енергії на власних електростанціях.

Відтак, для підприємств електроенергетики, за 
дії нових правил, основною умовою успіху буде 
наявність конкурентних переваг, що дозволить про-
понувати споживачеві або нижчі ціни, або кращу 
якість послуг.

Довгострокова прибутковість компаній, що 
працюють на конкурентних ринках, залежить від 
уміння їх керівництва передбачити майбутні загрози 
та можливості у середовищі функціонування, визна-
чити власні сильні та слабкі сторони та розробляти 
стратегії з їх урахуванням, а також корегувати стра-
тегічні наміри при настанні неочікуваних подій.

Аналізуючи досвід успішних енергетичних ком-
паній Європи та Світу, можна зробити висновок, що 
всі вони мають чітко визначені цілі та пріоритети, які 
відповідають умовам середовища функціонування 
та корелюють з цілями державної енергетичної полі-
тики, а також деталізовані плани та програми досяг-
нення встановлених цілей.

Специфіка енергетичної галузі накладає вимоги 
щодо часового горизонту стратегічного планування, 
який є досить тривалим. У країнах з відносно ста-
більними економічними та політичними системами 
горизонт планування складає 10-15 років, тоді як 

у ринкових економіках, що стали такими відносно 
недавно, з причини постійно змінюваного турбу-
лентного середовища, він може складати до 5 років.

Як відомо, формальна система стратегічного 
управління компаніями передбачає проходження 
таких етапів: аналіз зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства; встановлення місії 
та цілей організації; розробка стратегії; реалізація 
стратегії; стратегічний контроль.

Перші три етапи складають цикл стратегічного 
планування, звершення якого передбачає отримання 
планового документу з описом основних стратегіч-
них завдань та шляхів їх вирішення.

Початковий аналітичний етап здійснення стра-
тегічного планування в компанії потребує попере-
днього визначення її стратегічних напрямів діяль-
ності (бізнесів або стратегічних бізнес-одиниць, 
СБО). Це обумовлюється тим, що компанії зазвичай 
конкурують між собою у певних бізнес-полях, і тому 
встановлення меж такої конкуренції через виокрем-
лення СБО компанії дозволяє проводити аналіз 
зовнішнього середовища у більш сфокусованому, 
структурованому вигляді.

Для визначення стратегічних напрямів (бізне-
сів) необхідно проаналізувати діяльність компанії 
за такими параметрами як набір продуктів компа-
нії, ринки, географічні межі діяльності, функції. 
При цьому критерії виділення СБО можуть бути 
зовнішні (споживачі, канали розподілу та конку-
ренти) та внутрішні (ресурси та компетенції, тех-
нології). Стратегічні бізнес-одиниці можуть бути 
організаційно відокремленими або їх можливо 
виділяти тільки для аналітичних цілей стратегіч-
ної діагностики та розробки бізнес-стратегій, але 
при цьому слід пам’ятати, що правильно виокрем-
лені СБО – це ті види діяльності, що створюють 
результати для ринку, а не обслуговують внутрішні 
потреби підприємства, мають очевидних зовніш-
ніх конкурентів, самостійно приймають рішення 
щодо продукції (послуг), постачальників, вико-
ристання ресурсів компанії. Результати діяльності 
СБО (у випадку їх організаційного відокремлення) 
оцінюються отриманим прибутком (тобто, СБО має 
бути центром прибутку за підходом П. Друкера). 
Таким чином, кожний стратегічний сегмент являє 
собою специфічне поле конкурентної боротьби.

Кінцевим результатом стратегічного процесу буде 
плановий документ, що описує ієрархію стратегій 
(рис. 1). Бізнес-стратегії підпорядковуються загаль-
ній (корпоративній) стратегії, а виконання стратегіч-
них завдань на рівні окремих бізнесів забезпечується 
функціональними стратегіями.

Широко відомий PEST-аналіз (аналіз загального 
зовнішнього середовища підприємства за політико-
правовою, економічною, соціо-культурною та техно-
логічною складовими) дозволяє сформувати перелік 
загроз та можливостей зовнішнього середовища. 
Складання такого переліку базується на попередньо 
проведеній стратегічній сегментації, тому що вплив 
визначених тенденцій загального зовнішнього серед-
овища на компанію буде проявлятися через дії стейк-
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холдерів (групи впливу), а вони у свою чергу можуть 
відрізнятися для кожного стратегічного напряму.

 

Рис. 1. Ієрархія стратегій підприємства

Можна виділити такі основні тенденції загаль-
ного зовнішнього середовища за компонентами.

Економічний компонент: перехресне субсиді-
ювання в електроенергетиці, яке продовжиться ще 
3-5 років; зміна моделі функціонування електро-
енергетики України (проект Закону № 10571, пла-
нується повністю ввести в дію всі механізми до 
01.01.2016 року); перехід до олігархічної моделі елек-
троенергетики (особливо, генерації), приватизація 
державних підприємств енергетичної галузі; можливе 
збільшення експорту електроенергії до 1 млрд. євро 
на рік до 2020 року (що означає зростання близько 
на 20% на рік, причина -вилучення з ціни електро-
енергії на експорт вартості дотаційних сертифіка-
тів, що робить її більш конкурентоспроможною); 
зміна величини місцевої складової для «зеленого» 
тарифу (збільшення до 30% у 2013, 50 у 2014 році) 
згідно проекта Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про електроенергетику» (щодо 
стимулювання виробництва електроенергії з альтер-
нативних джерел енергії)» від 13.03.2012 р. N 10183); 
стабілізація та поступове зниження високих ставок 
за кредитами в Україні; стабілізація на низькому 
рівні ставок за кредитами в країнах ЄС; зростання 
цін на газ; диференціація тарифів на електроенергію; 
зміна структури енергетики в країнах ЄС та інших 
країнах Європи та СНД; низькі темпи зростання 
ВВП України – на 2013-2014 роки 3-5% (прогнози 
Уряду України та міжнародних організацій); низькі 
темпи зростання іноземних інвестицій та їх загаль-
ний низький рівень; рівень інфляції в Україні на  
2013-2015 рр. – 6-10% (прогнози Всесвітнього 
Банку та Міжнародного Валютного Фонду); зрос-
тання обмінного курсу долара – у 2013 до 9,18 грн 
за 1 USD за прогнозами МВФ; зростання обсягів 
капітального будівництва за останній (2011) рік 
і збереження тенденції на наступні; зростання 
частки витрат на комунальні послуги у структурі 
витрат домогосподарств в Україні; низький рівень 
рентабельності промислових підприємств біль-
шості областей України; продаж державних підпри-
ємств електроенергетики приватному бізнесу.

Політико-правовий компонент: коливання 
зовнішнього політичного курсу – від проросійської 
орієнтації до орієнтації на ЄС; поточне охолодження 
відносин з Росією, газовий конфлікт; спроби запрова-
дження Україною політики протекціонізму – підняття 
мита на імпорт товарів; політика ЄС націлена на змен-
шення емісії CO2 на 80-95% у порівнянні з 1990 роком; 
приєднання України до Енергетичного Співтовариства, 
взяття на себе зобов’язань з імплементації дотримання 
положень енергетичного законодавства ЄС; постійні 
зміни законодавства; неврівноваженість політичної 
системи; можливий вступ до Митного Союзу.

Соціо-культурний компонент: скорочення 
чисельності населення і як наслідок старіння насе-
лення; збільшення частки населення з доходами 
нижче прожиткового мінімуму (до 27% у 2010) збе-
реження тенденції на майбутнє; недовіра населення 
до владних структур, владних дій, підприємницьких 
структур, державних підприємств, силових відомств; 
повільне поширення культури збереження довкілля; 
загальний високий рівень освіти населення; тенденції 
до зниження якості освіти; низький рівень участі насе-
лення у партіях та громадських організаціях (6,4% 
в Україні у порівнянні з 33,7 у Швеції, 2008/2009 р.); 
більшість домогосподарств вважають електроенергію 
більш безпечним, але менш економічним видом енер-
гії; розвиток загальної культури енергозбереження 
в Україні (40-80% опитаних Центром Розумкова вже 
вживають заходів з енергозбереження).

Технологічний компонент: виробництво 
електроенергії з альтернативних джерел (червень 
2012 року – 65 компаній виробників, 0,23% встанов-
леної потужності, 8,9 млн. Квт-год. вир-во у 2011 р.). 
Планується зростання виробництва до 2-8 млрд.; 
переведення європейської енергетики на альтерна-
тивні рейки (відмова від атомної енергетики, сти-
мулювання альтернативної енергетики, акцент на 
енергоефективність, зменшення шкідливих викидів 
у атмосферу, застосування нових видів сировини для 
генерації, виділення значних коштів на перебудову 
галузі; досить високі темпи зростання відновлюваль-
ної енергетики в світі та в Україні; високий рівень 
технологічного зносу розподільних мереж України; 
розвиток наноенергетики та нових проривних техно-
логій як в енергетичній галузі, так і в інших; недостат-
ність маневрових потужностей ОЕС; невідповідність 
мереж Європейським стандартам; переорієнтація 
теплоенергетики України з газу на вугілля; розвиток 
інформаційних технологій; розвиток управлінських 
технологій; розвиток технологій підготовки сировини 
для споживання генераційними потужностями; роз-
виток технологій з виробництва електрообладнання; 
розвиток Smartgrid («розумних мереж»).

Аналіз впливу кожної тенденції на стейкхолде-
рів за вірогідністю настання та вірогідністю впливу 
через них на підприємство й побудова за результа-
тами такого аналізу матриці пріоритетних факто-
рів, як це представлено на рис. 2, дасть можливість 
зрозуміти, які тенденції варто тільки мати на увазі 
(низькі пріоритети), а які варто вивчати як страте-
гічні (високі пріоритети).
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Вірогідність впливу на підприємство

Рис. 2. Матриця пріоритетів факторів

Аналіз операційного середовища є наступним кро-
ком у процесі визначення загроз та можливостей. Опе-
раційне середовище – це конкуренти, споживачі, поста-
чальники, робоча сила (яка може бути залучена з ринку 
праці) та інші контрагенти, з якими компанія вступає 
в безпосередній контакт, або діяльність яких може без-
посередньо вплинути на результати діяльності під-
приємства. Як ми вже зазначали, аналіз операційного 
середовища слід проводити окремо для кожної СБО, 
виділивши для цього окремі елементи кожного фактора.

Ринок праці при аналізі операційного серед-
овища слід розглядати як сукупність представників 
тих професій, які затребувані або потенційно можуть 
стати затребувані компанією.

До інших контрагентів можна віднести банки, 
юридичні фірми, консалтингові підприємства, стра-
хові компанії та ін.

Аналізуючи кожний елемент кожного з факторів 
операційного середовища, необхідно зміни та тен-
денції, що прогнозуються, розглянути у площині 
«можливості-загрози». Наприклад, висновок щодо 
збереження низького рівня рентабельності промис-
лових споживачів та розгляд цього як мотивуваль-
ного чинника до зниження витрат через економію 
електроенергії, може виступати загрозою, так як 
ймовірно призведе до зниження доходів компанії.

Серед основних тенденцій у галузі виробництва 
електричної енергії, до яких можна віднести розви-
ток альтернативної енергетики (що означає появу 
нових конкурентів), підтримку державою атомної 
енергетики (що викликає зміни структури виробни-

цтва), зростання встановленої потужності електро-
станцій незначними темпами та модернізацію тепло-
вих електростанцій, при зміні моделі ринку розвиток 
альтернативної енергетики та атомної енергетики 
можна розглядати скоріше як можливість для збуто-
вого підприємства, а низькі темпи зростання вста-
новленої потужності електростанцій – як загрозу.

Стан ринку праці є досить стабільним, з спів-
ставними середніми зарплатами у галузі постачання 
та передавання електроенергії у порівнянні з іншими 
галузями економіки України, але як загрозу можна 
визначати нестачу спеціалістів з «розумних мереж», 
інженерів-програмістів тощо.

Щодо інших контрагентів підприємства, то вони 
представляють собою учасників галузей з високим 
рівнем конкуренції (банки, страхові компанії та ін.), 
що може слугувати скоріше умовою створення нових 
можливостей, ніж загроз, з їх боку.

Висновки. Проведення аналізу зовнішнього 
середовища та отримання обґрунтованих висновків 
щодо майбутніх загроз та можливостей є необхідною, 
але недостатньою умовою для формулювання успіш-
них бізнесових та корпоративної стратегій. Зовнішній 
аналіз має обов’язково поєднуватись з аналізом вну-
трішнього середовища, а вся стратегія має бути підпо-
рядкована досягненню поставлених цілей, які, в свою 
чергу, забезпечують реалізацію місії компанії.

Без застосування інструментарію стратегічного 
менеджменту компаніям дуже важко буде досягти дов-
гострокового успіху з посиленням конкуренції в сфері 
енергетики. Очікування змін та розуміння тенденцій 
розвитку електроенергетики на наступні 5-10 років 
дозволяє компаніям розмірковувати у термінах загроз 
та можливостей, і, підготуватись до них так, щоб 
створити нові та зміцнити існуючі конкурентні пере-
ваги для забезпечення прибутків. Визначені потен-
ційні можливості та загрози зовнішнього середовища 
для підприємств енергоенергетики, окреслені клю-
чові галузеві фактори успіху є тим аналітичним під-
ґрунтям, яке дозволить їй, опираючись на визначені 
у подальшому внутрішні сильні сторони, правильно 
сформувати стратегічні орієнтири діяльності та роз-
робити шляхи досягнення довгострокових цілей.
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В статье раскрыта специфика стратегии предприятия энергетики. Сегодня назрела необходимость реализации 
проблем, которые накопила отрасль. Еврокомиссия ставит перед Украиной задачу экономии электроэнергии 
или рачительного использования. Можно выделить основные тенденции общей внешней среды по компонен-
там: экономический, политико-правовой, социо-культурный, технологический. Поиск разумных тенденций 
развития предприятий энергетики на 5-10 лет позволит компаниям (используя метод угроз и возможностей) 
подготовить к реализации ряд конкретных преимуществ и обеспечить прибыль.
Ключевые слова: электроэнергетика, стратегия предприятия, электроэнергия, конкурентные преимущества, 
угрозы и возможности, пути достижения поставленных целей.
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The article describes the specifics of the energy industry strategy. At the current moment, the necessity of overcoming 
a whole range of problems accumulated by the industry has risen. Energy Plan 2050 (Energy Road Map 2050) requires 
Ukraine to take careful measures to save energy provided by the program «20-20-20». That was approved by the European 
Parliament in 2007. It is possible to identify the main trends of the overall environment by components (economic, 
politico-legal, socio-cultural, technological). Expectations of changes and understanding of the development trends 
of the electric power industry over the next 5-10 years allows companies to think in terms of threats and opportunities, 
and prepare them to create new ones and strengthen existing competitive advantages to provide profits.
Keywords: enterprise strategy, energy, electricity, competitive advantages, threats and opportunities, the way to 
achieve long-term goals.
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У статті досліджуються теоретичні основи проведення аудиторської перевірки операцій з наявності 
та руху виробничих запасів підприємства. Аудиторська перевірка здійснюється на підставі законо-
давчих та нормативні документи, дотримання яких дозволяє уникнути суттєвих помилок, що вплива-
ють на достовірність облікових даних і бухгалтерської (фінансової) звітності. Аудиторська перевірка 
складається з декількох етапів і на кожному з них виконуються специфічні процедури з отримання 
аудиторських доказів та визначаються ризики. За результатами отриманих доказів складаються робочі 
документи аудитора та формуються думка й висновки аудитора щодо достовірності й правильності 
відображення операцій з виробничими запасами.
Ключові слова: аудиторський ризик, ризик невиявлення, ризик суттєвого викривлення, виробничі 
запаси, організація аудиту, етапи аудиту, процедури аудиту, робочі документи аудитора.

Постановка проблеми. Виробничі запаси – один 
з найважливіших елементів виробничого циклу будь-
якої організації. Вони являють собою предмети праці, 
які використовуються для виготовлення продукції, 
виконання робіт і надання послуг. Їх особливість 
полягає в тому, що, беручи участь в процесі вироб-
ництва, виробничі запаси повністю споживаються 
в кожному його циклі і повністю переносять свою вар-
тість на знову створену продукцію (роботи, послуги). 
В комплексі заходів по створенню системи бухгалтер-
ського обліку велике значення має формування повної 
і достовірної облікової інформації про наявність, рух 
і використання виробничих запасів на кожному під-
приємстві, а також чітка організація внутрішнього 
контролю за їх збереженням. Тому, аудит наявності 
та руху виробничих запасів підприємства, прово-
диться для перевірки достовірності даних бухгалтер-
ського обліку, методики обліку виробничих запасів 
чинному законодавству України та правильності відо-
браження запасів у фінансовій звітності підприємства 
з метою уникнення помилок у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дику проведення аудиторської перевірки на підпри-
ємствах досліджували багато науковців. Питання 
організації аудиту висвітлюють у своїх працях 
Г. Сиротюк та К. Сиротюк [4], процедури аудитор-
ської перевірки висвітлено у науковому досліджені 
О.А. Скорби [5], дослідженням типових порушень, 
що можуть бути здійснені підприємством займалась 
К.О. Утенкова [6], в свою чергу В.Ю. Фабіанська 
розглядала етапи проведення аудиту [7]. Але орга-
нізація та методика аудиту містить багато спірних 
питань, які потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є деталізація процесу організації аудиторської пере-
вірки виробничих запасів підприємства, теоретичні 
аспекти проведення аудиторської перевірки операцій 
з виробничими запасами та практичне застосування 
процедур аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Матеріально-виробничим запасам притаманний 
середній рівень ліквідності серед статей оборотних 
активів. Процес перетворення цієї статті в кошти 
вимагає часу не тільки для того, щоб знайти покупця, 
але і для того, щоб отримати з нього згодом оплату 
за продукцію. Тому, аудит виробничих запасів – один 
з найбільш складних ділянок облікової роботи та один 
з трудомістких етапів перевірки фінансової звітності.

Аудитори при проведенні аудиторської пере-
вірки повинні дотримуватися чинного законодавства, 
тому,згрупуємо всі нормативно законодавчі документи, 
що використовують аудитори при проведенні аудиту 
операцій з виробничими запасами підприємства.

Загальноприйнятим визначенням аудиту 
є наступне: «Аудит – це перевірка даних бухгал-
терського обліку і показників фінансової звітності 
суб’єкта господарювання з метою висловлення неза-
лежної думки аудитора про її достовірність в усіх 
суттєвих аспектах та відповідність вимогам зако-
нів України, положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або інших правил (внутрішніх положень 
суб’єктів господарювання) згідно із вимогами корис-
тувачів» [1].

Аудиторська перевірка правильності відобра-
ження операцій з виробничими запасами здійсню-
ється з метою висловлення думки незалежного ауди-
тора, щодо правильність їх обліку і достовірності 
відображення інформації у (бухгалтерської) фінан-
сової звітності підприємства чи організації.

Сиротюк Г. вважає, що мета аудиту виробничих 
запасів – висловлення аудитором думки про те, чи 
відповідає фінансова інформація щодо руху і залиш-
ків запасів у всіх суттєвих аспектах нормативним 
документам, які регламентують порядок її підго-
товки і надання користувачам [4, с. 92].

Аудит операцій з виробничими запасами, як 
і інших господарських засобів підприємства склада-
ється з декількох стадій.
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На початковій стадії проведення аудиту аудитору 
необхідно виконати наступні контрольні процедури:

– ознайомитися з обліковою політикою підприєм-
ства, порядком проведення інвентаризації, докумен-
тацією по інвентаризації, що проводилась раніше 
(порівняльні відомості, пояснювальні записки 
матеріально відповідальних осіб), номенклатурою 
та обсягами виробничих запасів;

– проаналізувати систему обліку товарно-матері-
альних цінностей, систему внутрішнього контролю 
економічного суб’єкта і виявити її слабкі і сильні 
сторони [7].

Система внутрішнього контролю може вважа-
тися ефективної, якщо вона своєчасно попереджає 

про виникнення недостовірної інформації, а також 
виявляє недостовірну інформацію. Також слід вра-
ховувати, що аудитор не може отримати абсолютну 
впевненість внаслідок дії таких чинників, як:

– використання тестування;
– обмеження, властиві будь-якій систем бухгал-

терського обліку та внутрішнього контролю;
– більшість аудиторських доказів є радше пере-

конливими, ніж остаточними.
Починаючи перевірку аудитору необхідно скласти 

і документально оформити загальний план аудиту, 
описавши в ньому передбачувані обсяг і порядок про-
ведення аудиторської перевірки. Загальний план аудиту 
повинен бути достатньо докладним для того, щоб слу-

Таблиця 1
Нормативні документи, що використовуються при аудиті виробничих запасів

Назва нормативного документу Номер документа, дата прийняття Ким прийнято
Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»

№ 996-XIV, від 16.07.1999 зі змінами 
та доповненнями Верховна Рада України

Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII, від 22.04.1993 р., зі змі-
нами та доповненнями Верховна Рада України

Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг 

Аудиторську палата 
України

Національне положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності»

№ 73, від 07.02.2013 зі змінами та 
доповненнями 

Міністерство фінансів 
України

Податковий кодекс України № 2755-VI, від 02.12.2010 р. зі змі-
нами та доповненнями Верховна Рада України

Положення стандарти бухгалтерського обліку 
6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах»

№ 137, від 28.05.1999 зі змінами та 
доповненнями

Міністерство фінансів 
України

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси»

№ 246, від 20.11.99 р. зі змінами і 
доповненнями.

Міністерство фінансів 
України

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати»

№ 318, від 31.12.1999 р. зі змінами і 
доповненнями.

Міністерство фінансів 
України

План рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських опера-
цій підприємств і організацій

№ 1591, від 09.12.2011 р. зі змінами і 
доповненнями

Міністерство фінансів 
України

Положення «Про порядок визначення розміру 
збитків від розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) матеріальних цінностей»

затверджене Постановою КМУ 
№ 116 від 22.01.96 р.

Кабінет міністрів 
України

Про затвердження Положення про докумен-
тальне забезпечення записів у бухгалтер-
ському обліку

№ 88, від 24.05.1995 зі змінами і 
доповненнями.

Міністерство фінансів 
України

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Види та сутність ризиків аудиту

Вид ризику Назва ризику 
англійською мовою Сутність ризику

Аудиторський 
ризик Audit risk

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в 
разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. Аудиторський ризик 
є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику невиявлення.

Ризик суттєвого 
викривлення

Risk of material 
misstatement

Це ризик того, що фінансова звітність, яка ще не перевірялася ауди-
тором в процесі аудиту, містить суттєві викривлення.

Ризик невияв-
лення Detection risk

Це ризик того, що процедури, виконані аудитором для зменшення 
аудиторського ризику до прийнято низького рівня, не дадуть можли-
вості виявити викривлення, що існує та може бути суттєвим окремо 
або в сукупності з іншими викривленнями

Джерело: складено автором на основі [1]
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жити керівництвом при розробці програми аудиту. Разом 
з тим форма і зміст загального плану аудиту можуть змі-
нюватися в залежності від масштабів і специфіки діяль-
ності підприємства, складності перевірки і конкретних 
методик, застосовуваних аудитором. За допомогою про-
ведення аналітичних процедур аудиторська організація 
повинна виявити області, значущі для аудиту.

При підготовці загального плану і програми 
аудиту аудиторської організації слід встановити 
прийнятні для неї рівень суттєвості і аудиторський 
ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звіт-
ність достовірною. У таблиці 2 наведено види 
загальноприйнятих ризиків.

АР = РСВ х РН                             (1)
де, АР – аудиторський ризик;
РСВ – ризик суттєвого викривлення;
РН – ризик невиявлення.
Ризик невиявлення – це функція ефективності 

аудиторської процедури та її застосування аудито-

ром. Ризик невиявлення пов’язаний з характером, 
часом та обсягом процедур аудитора, які визначає 
аудитор для зменшення аудиторського ризику до 
прийнято низького рівня. Але ризик невиявлення 
неможливо зменшити до нуля, оскільки аудитор:

– не перевіряє, як правило, весь клас операцій, всі 
залишки на рахунках або розкриття всієї інформації;

– може обрати невідповідну аудиторську проце-
дуру;

– неправильно застосувати відповідну аудитор-
ську процедуру;

– неправильно тлумачити результати аудитор-
ської перевірки.

В свою чергу, ризик суттєвого викривлення (РСВ) 
визначається за наступною формулою:

РСВ = ВР * РК                            (2)
Аудитор розглядає ризик суттєвого викривлення 

на двох рівнях: загальному рівні фінансової звіт-
ності; за класами операцій, залишками на рахунках, 

Таблиця 3
Контрольні процедури, що використовують для отримання аудиторських доказів

Назва аудиторської 
процедури Стислий зміст аудиторської процедури

Перевірка Означає вивчення записів або документів, внутрішніх або зовнішніх, у паперові, елек-
тронній або іншій формі, або фізичний огляд активу

Спостереження

Являє собою погляд на процес, що виконується іншими особами (персоналом) за про-
цесом проведення інвентаризації в ході аудиторської перевірки, і дозволяє аудитору 
інспектувати майно і фінансові зобов’язання, спостерігати за дотриманням встанов-
леного управлінський персонал порядку проведення інвентаризації, а також отримати 
докази надійності процедур керівництва

Зовнішнє підтвер-
дження

Зовнішнє підтвердження являє собою аудиторські докази, отримані аудитором у вигляді 
письмової відповіді третьої сторони у паперовій, електронній або іншій формі

Повторне обчис-
лення Являє собою перевірку математичної правильності документів чи записів

Повторне виконання
Являє собою незалежне виконання аудитором процедур або заходів внутрішнього 
контролю, які вже виконувались як частина заходів внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання

Аналітичні проце-
дури

Являють собою оцінку фінансової інформації через аналіз правдоподібного 
взаємозв’язку між фінансовими та нефінансовими даними.

Запит Являє собою пошук фінансової та не фінансової інформації від обізнаних осіб як у 
самого суб’єкта господарювання, так і за його межами

Складено автором на основі [3]

 

Ризик суттєвого викривлення на рівні тверджень складається з двох компонентів

Властивий ризик (inherent risk) -
вразливість твердження щодо класу 
операцій, залишку рахунку або 
розкриття інформації, до викривлення, 
яке може бути суттєвим окремо або в 
сукупності з іншими викривленнями, 
перед тим, як брати до уваги будь-які 
відповідні заходи контролю. 

Ризик контролю (control risk) - ризик 
того, що викривлення, яке може 
трапитися у твердженні стосовно класу 
операцій, залишку рахунку або 
розкриття інформації і яке може бути 
суттєвим окремо або в сукупності з 
іншими викривленнями, не буде 
своєчасно відвернене або виявлене та 
виправлене системою внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання.

Рис. 1. Складові ризику суттєвого викривлення
Джерело: складено автором на основі [1]
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розкриттям інформації та пов’язаними з нею твер-
дженнями.

Ризик суттєвого викривлення на загальному 
рівні фінансової звітності означає ризик суттєвого 
викривлення, що стосується всієї фінансової звіт-
ності, взятої в цілому, та потенційно може впливати 
на багато тверджень.

При оцінці ризику суттєвого викривлення на 
загальному рівні фінансової звітності аудитор роз-
глядає: знання, навички та здатності персоналу, 
якому доручені обов’язки; можливості існування 
подій або умов, що можуть викликати значний сум-
нів щодо здатності суб’єкта господарювання продо-
вжувати свою діяльність безперервно [3].

Таким чином, спочатку аудитор проводить озна-
йомлення з бізнесом клієнта, оцінює вплив на діяль-
ність підприємства зовнішніх та внутрішніх фак-
торів його діяльності з метою оцінки властивого 
ризику. Потім аудитором досліджується СВК та здій-
снюється її оцінка. На основі отриманих даних вста-
новлюється величина ризику контролю. Від вели-
чини ВР та РК залежить ризик не виявлення, на який 
може впливати аудитор шляхом планування відпо-
відної кількості аудиторських процедур.

Відповідно, наступним кроком аудитора є складання 
плану проведення аудиту, в якому зазначається перелік 
етапів аудиту, склад аудиторських процедур за кожним 
етапом, виконавець процедур та період перевірки.

Розглянемо докладніше аудиторські проце-
дури, які використовуються для отримання доказів, 
на яких ґрунтуватиметься думка аудитора, а отже 
й обґрунтовані висновки.

Отже, об’єктами зовнішніх підтверджень є:
– залишки на банківських рахунках та інша 

інформація від банкірів;
– залишки на рахунках дебіторської заборгова-

ності;
– запаси, що зберігаються третіми сторонами;
– документі, що зберігаються третіми сторонами 

(юристами);
– позики, надані позикодавцями;
– залишки на рахунках та умови кредиторської 

заборгованості [3].
При перевірці математичної правильності доку-

ментів, аудитору необхідно: по-перше, провести 
контрольні виміри (зважування, перерахунок) 
з метою перевірки надійності засобів контролю і від-
повідності фактичної наявності з даними обліку; 
по-друге провести контрольні розрахунки створюва-
них резервів, вказаних на рахунках обліку та у пер-
винних документах.

Стосовно запиту, то він може бути: офіційним 
письмовим або неофіційним усним.

Для отримання інформації щодо здійснених опе-
рацій з виробничими запасами аудитором використо-
вуються первинні документи з обліку запасів, аналі-
тичні регістри обліку запасів, регістри синтетичного 
обліку запасів та безпосередньо фінансова звітність 
підприємства, які зазначені на рисунку 2.

У робочих документах аудитора наводиться 
інформація про здійснені помилки на кожному етапі 

руху виробничих запасів. При перевірці операцій 
з вибуття запасів, аудитором може бути виявлено:

– нераціональне витрачання матеріалів на вироб-
ництво;

– порушення норм і лімітів відпуску;
– порушення порядку проведення інвентаризації;
– нестача, надлишок, присвоєння ТМЦ;
– помилки і підробки в документах;
– підміна нових матеріалів старими;
– помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок 

запасів та їх відображення в обліку;
– незадовільне ведення бухгалтерського обліку [6].
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Рис. 2. Джерела інформації для аудиту 
виробничих запасів
Складено автором на основі [2, с. 91]

Стосовно перевірки обліку процесу надходження 
запасів на підприємство може бути завищено собі-
вартості придбаних матеріалів, порушено правила 
приймання вантажів, неповне оприбуткування запа-
сів, необґрунтовані претензії до постачальників. 
Щодо зберігання виробничих запасів, аудитором 
може бути виявлена незадовільна організація склад-
ського господарства.

Після аналізу виявлених помилок, як вважає 
О.А. Скорба, повинні досліджуватись причини, 
які зумовили виникнення негативних явищ, розмір 
невиробничих витрат, установлюються особи, винні 
в заподіянні збитків; нестача цінностей та збитки, 
виявлені при інвентаризації, їх обґрунтованість і від-
повідальні особи [5].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведення аудиторської перевірки виробничих запа-
сів трудомісткий та тривалий процес аудиту, який 
потребує максимальної зосередженості аудитора. 
Отже, організація і методика аудиту виробничих 
запасів є важливою складовою перевірки на підпри-
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ємстві. Аудит запасів призначений для того, щоб 
здійснювати контроль за дотриманням чинного зако-
нодавства щодо операцій з виробничими запасами, 
встановити правильність організації складського 
зберігання запасів, відповідність методів оцінки 
вибуття запасів у обліковій політиці даним бухгал-
терського обліку та звітності.

Для запобігання помилок, що відображаються 
у робочих документах аудитора, виявлених під час 
перевірки, аудитором можуть бути надані рекоменда-
ції, щодо вирішення виявлених порушень, які дозво-
лять уникнути повторення помилок у майбутньому.

На нашу думку, стосовно організації обліку 
виробничих запасів аудитором може бути запропо-
новано наступне:

1) для контролю витрачання сировини та мате-
ріалів на виробництво, лімітів та норм витрачання: 
бухгалтеру-матеріалісту необхідно перевіряти від-

повідність кількості запасів, що зазначені у вимозі 
на відпуск (списання) ф. М-4 з даними розрахунку 
калькуляції того виду продукції робіт, послуг які 
плануються випускати.

2) для запобіганню завищення вартості придба-
них виробничих запасів у постачальників, необхідно 
контролювати відповідність даних за договорами 
постачання, рахунків-фактур, товарно-транспортних 
накладних постачальників даним бухгалтерського 
обліку звітності підприємства.

Також, слід зауважити, що враховуючи специ-
фіку діяльності кожного окремого підприємства, 
правильна та раціональна організація обліку вироб-
ничих запасів на кожному етапі (надходження, збе-
рігання, витрачання), може бути досягнута шляхом 
деталізації способів, методів, прийомів бухгалтер-
ського обліку, що відповідає потребам саме даного 
підприємства у обліковій політиці підприємства.
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АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Роева О.С.
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Донецкого национального университета экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского (г. Кривой Рог)

В статье исследуются теоретические основы проведения аудиторской проверки наличия и движения произ-
водственных запасов предприятия. Аудиторская проверка осуществляется на основании законодательных 
и нормативных документов, соблюдение которых позволяет избежать существенных ошибок, влияющих на 
достоверность учетных данных и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторская проверка состоит из 
нескольких этапов и на каждом из них выполняются специфические процедуры получения аудиторских дока-
зательств и определяются риски. По результатам полученных доказательств составляются рабочие документы 
аудитора и формируются мнение и выводы аудитора о достоверности и правильности отражения операций 
с производственными запасами.
Ключевые слова: аудиторский риск, риск выявления, риск существенного искажения, производственные 
запасы, организация аудита, этапы аудита, процедуры аудита, рабочие документы аудитора.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ  
В СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
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У статі обгрунтована необхідність впровадження міжнародного досвіду в сфері кредитування та розви-
тку малого та середнього бізнесу. Проаналізовано дані щодо процентних ставок та політики розвитку 
малого та середнього бізнесу. Досліджено проблеми України в цій сфері та запропоновано деякі заходи 
щодо поліпшення ситуації. Автором визначені особливості міжнародного досвіду кредитування малого 
бізнесу, що потенційно можуть впровадити українські банки у найближчому майбутньому.
Ключові слова: кредит, банк, банківське кредитування, малий та середній бізнес, процентна ставка.

Постановка проблеми. Рівень розвитку малого 
бізнесу в Україні значно нижче, ніж в інших країнах 
світу. Але тим не менш у нас є неабиякий потенціал, 
який використовується не на 100 відсотків. Однією 
з важливих аспектів існування малого бізнесу є можли-
вість отримати кошти на свій розвиток у банківських 
установах. Банківське кредитування суб’єктів малого 
бізнесу сприяє налагодженню ефективного функціону-
вання цих підприємств та перш за все допомагає роз-
ширити виробництво. Звісно, щоби покращити сучас-
ний рівень банківського кредитування малого бізнесу 
потрібно дослідити міжнародний досвід у цій сфері.

Одним з факторів успішного зростання еконо-
мічного життя за кордоном є наладжена співпраця 
банків з суб’єктами малого бізнесу. Зарубіжні банки 
йдуть на зустріч своїм клієнтам та створюють мак-
симально комфортні умови для проведення самого 
процесу кредитування. Можуть надавати кредити 
на заснування свого майбутнього бізнесу (проектне 
фінансування) та багато іншого, що в сучасному 
українському банку у новизну.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема-
тика та перспективи банківського кредитування 
суб’єктів малого бізнесу є однією з популярних тем 
дослідження в Україні і завжди знаходять свій відгук 
в публікаціях вітчизняних науковців. У своїх дослі-
дженнях перспективи банківського кредитування 
суб’єктів малого бізнесу розглядали такі вітчиз-
няні вчені, як О. Л. Малахова, Л. Л. Калініченко, 
О. Г. Курган, Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець. Однак, 
подальшого детального та систематизованого ана-
лізу потребує вивчення міжнародного досвіду бан-
ківського кредитування суб’єктів малого та серед-
нього бізнесу.

Мета дослідження. Проаналізувати міжна-
родний досвід в кредитуванні та розвитку малого 
та середнього бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Всім відомо, що 
рівень життя в інших країнах світу набагато вище 
ніж в Україні. Одним з факторів успішного зрос-
тання економічного життя за кордоном є наладжена 
праця банків з суб’єктами малого та середнього біз-
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несу. Зарубіжні банки йдуть на зустріч своїм клієн-
там і створюють максимально комфортні умови для 
проведення самого процесу кредитування. Можуть 
надавати кредити на заснування свого майбутнього 
бізнесу (проектне фінансування) та багато іншого, що 
в сучасному українському банку у новизну. У нашому 
дослідженні запропоновано найяскравіші приклади 
банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу 
в міжнародній практиці, в порівнянні з нашим україн-
ським банківським кредитуванням [3, с. 3].

Якщо говорити конкретніше про показники, які 
можна порівняти то перш за все це процентні ставки 
за кредитами, адже в ідеалі, чим нижче процентні 
ставки тим легше повертати кредит і в підсумку роз-
вивати бізнес. Але на практиці виходить не зовсім 
так. Тому потрібно провести дослідження щодо цієї 
залежності. Для аналізу вибрані такі країни: США, 
Чехії, Білорусь. Кожна з яких має свої особливості 
щодо кредитування та розвитку малого та серед-
нього бізнесу. США – є світовим лідером в економіці, 
в тому числі великий акцент в економічній політиці 
вони ставлять саме на МСБ. Чехія- член ЄЄС, це 
країна, яка має європейський вектор розвитку, тобто 
в даному дослідженні ми зможемо порівняти амери-
канський та європейський досвід в досліджуваному 
питанні. Білорусь- пострадянська країна, ситуація 
щодо малого та середнього бізнесу в цій країні була 
схожа на нашу, але за останні роки були прийняті 
ефективні реформи, які допомогли активізувати кре-
дитування та державну підтримку.

На даному графіку зображено порівняння про-
центних ставок за кредитами Білорусі, України, 
США, Чехії. В Україні даний показник збільшився 
у 2015 році, порівняно з 2013 та 2014 та становив 
21,68%, але в наступні 2 роки є позитивна тенден-
ція до зниження і в 2017 році процента ставка склала 
16,38.% Процентна ставка за кредитами в Білорусі за 
останні 5 років поступово зменшувалася і в 2017 році 
становила 9,65%, що на 4,75% менше ніж в попере-
дньому році. Щодо США та Чехії, то в цих країнах 
процентна ставка за кредитами має більш менш ста-

більний характер. За останні 5 років в США даний 
показник коливається від 3,25% до 3,6%, а в Чехії від 
4,97% до 3,59%.

Якщо ж більше детально проаналізувати облі-
кову ставку НБУ то спостерігається така ситуація 
(табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка облікової ставки НБУ  
13.08.2013-13.05.2017

Період Облікова 
ставка, % Зміна, %

З 04.03.2015 по 27.08.2015 30,00 +10.50
З 28.08.2015 по 24.09.2015 27,00 -3.00
З 25.09.2015 по 21.04.2016 22,00 -5.00
З 22.04.2016 по 26.05.2016 19,00 -3.00
З 27.05.2016 по 23.06.2016 18,00 -1.00
З 24.06.2016 по 28.07.2016 16,50 -1.50
З 29.07.2016 по 15.09.2016 15,50 -1.00
З 16.09.2016 по 27.10.2016 15,00 -0.50
З 28.10.2016 по 13.04.2017 14,00 -1.00
З 14.04.2017 по 13.05.2017 13,00 -1.00
З 26.05.2017 по 26.10.2017 12,50% -0.50
З 27.10.2017 по 14.12.2017 13,50% +1.00
З 15.12.2017 по 25.01.2018 14,50% +1.00
З 26.01.2018 по 01.03.2018 16,00% +1.50
З 02.03.2018 по 24.05.2018 17,00% +1.00

Джерело: cкладено автором за матеріалами [2]

З цієї таблиці видно, що облікова ставки за креди-
тами в Україні дуже велика, особливо це стосується 
першого аналізованого періоду, в якому облікова ставка 
становила 30,00%, далі простежувалась позитивна 
тенденція до зниження даного и показника і в період 
26.05.2017 по 26.10.2017 він становив 12,50%. З наступ-
ного періоду простежується негативна тенденція до 
збільшення процентної ставки і в останньому аналізо-
ваному періоді вона становить 17,00%

Якщо говорити про досвід США в галузі мікро-
кредитування, то він дає змогу оцінити й пере-

 

19,13 18,74 18,08 

14,40 

9,65 

16,65 
17,72 

21,82 
19,24 

16,38 

3,25 3,25 3,26 3,51 3,60 
4,97 4,64 4,28 3,91 3,59 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2013 2014 2015 2016 2017

Belarus Ukraine United States Czech Republic

Рис. 1. Динаміка процентних ставок за кредитами різних країн (Білорусь, Україна, 
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глянути деякі моменти в цій сфері. Малі форми 
підприємництва мають можливість оперативно від-
гукуватися на щонайменші зміни попиту. Також 
малий бізнес здатний повніше враховувати місцеві 
особливості, традиції населення певного регіону. 
Саме тому доцільно було б розробляти програми 
мікрокредитування окремо для кожного регіону 
України, враховуючи його специфіку й умови роз-
витку. Немалу роль відіграє й підготовка потенцій-
них позичальників до процесу отримання кредитів 
шляхом роз’яснення деяких моментів та моральної 
підготовки, підвищення довіри вигідними умовами 
кредитування. У США успішно існують різні за 
розмірами банківські та кредитні установи, кожен 
з котрих охоплює свій сегмент ринку – дрібніші 
співпрацюють з малими та середніми підприєм-
ствами, а крупні банки орієнтуються на корпоратив-
ний бізнес. І можна спостерігати на прикладі США, 
що, чим більш розгалужена структура банківських 
та кредитних інститутів, тим краще це для розви-
тку загального бізнесу в країні. Також велику ролі 
приділяється державній подтримці, тобто існують 
програми центральних банків щодо стимулювання 
банківського кредитування МСП, серед яких: про-
грама кількісного пом’якшення (QE), програма сти-
мулювання кредитування МСП (Purchase of MBS 
Program). Такі програми наявні не тільки в США, а 
й у всіх розвинутих країнах світу [5, с. 4].

Щодо Чехії З 1 квітня 2005 року в Чеській Рес-
публіці діє «Концепція надання підтримки малому 
та середньому підприємництву». В кінці 2005 р 
Урядом ЧР прийнята «Експортна стратегія розви-
тку Чеської Республіки на період 2006-2010 рр.». 
У 2006 р Міністерством промисловості і торгівлі 
ЧР (МПТ ЧР) розроблена «Концепція підтримки 
чеських компаній на 2007-2013 рр.». В рамках опе-
раційних програм, що фінансуються зі структурних 
фондів Євросоюзу. Крім того, в травні 2007 р Євро-
пейська комісія затвердила «Програму розвитку села 
на період 2007-2017 рр.». Згідно з цією програмою 
чеські фермери (переважно МСП) отримали близько 

4 млрд євро. В ЧР діє широка мережа державних 
і громадських організацій, що надають інформа-
ційно-консультаційні послуги. Підприємець може 
отримати практично будь-які послуги як на феде-
ральному, так і на регіональному рівні. При цьому 
якщо на федеральному рівні, в основному, надається 
допомога МСП з кількістю співробітників від 10 до 
250 чол., То на регіональному рівні підтримку нада-
ють найчастіше дрібним (до 10 чол.) і малим (до 
50 чол.) Підприємствам. Фінансова підтримка МСП 
на регіональному рівні здійснюється за допомогою 
програм отримання грантів регіонами з коштів Євро-
пейського регіонального фонду розвитку (в даний 
час діє 23 програми), а також за рахунок коштів регі-
онального бюджету.

Цікава ситуація в розвитку малого та середнього 
бізнесу простежується в Білорусі.Умови ведення 
бізнесу в цій країні динамічно змінюються з кожним 
роком. У рейтингу Світового банку Doing Business 
2017 Білорусь займає 37 позицію за легкістю ведення 
бізнесу в порівнянні з 50 позицією в рейтингу 
2016 р. (для порівняння Україна знаходиться там на 
76 місці). За рік до цього Білорусь також поліпшила 
своє становище в рейтингу на 13 позицій. У Біло-
русі покращилися інтернет-сервіси для реєстрації 
нових підприємств, а також збільшилася кількість 
регіонів, в яких стала можлива онлайн-реєстрація. 
Скоротився час, необхідний для державної реєстра-
ції передачі власності, а також були внесені зміни 
до трудового законодавства. У новому рейтингу від-
значено поліпшення за показниками підключення 
до електромереж, захисту міноритарних акціонерів, 
отримання кредиту, реєстрації майна, прийняття 
рішення про неспроможність. На даний момент 
інституційне середовище діяльності МСП постійно 
реформується. Основними документами, які регу-
люють законодавство в цій галузі, є Указ Президента 
№ 255 «Про деякі заходи державної підтримки малого 
підприємництва» та закон «Про підтримку малого 
і середнього підприємництва». Постановою Ради 
Міністрів від 23 лютого 2016 р. визначена державна 

програма «Мале та середнє 
підприємництво в Республіці 
Білорусь на 2016-2020 рр.», 
яка розроблена з метою забез-
печення розвитку малого 
і середнього підприємництва 
в Білорусі. Завданнями дер-
жавної програми є сприяння 
розвитку суб’єктів МСП, вдо-
сконалення інфраструктури 
підтримки МСП, а також 
поліпшення ділового серед-
овища. Також уряд прийняв 
постанову від 11 березня 
2016 р № 195, в якому були 
визначені механізми фінан-
сування Банком Розвитку 
суб’єктів МСП через банки-
резиденти і дочірні компанії. 
Але в цілому, слід зазначити, 
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що, незважаючи на позитивну динаміку збільшення 
загального числа суб’єктів малого підприємни-
цтва, створення сприятливих умов господарювання 
з урахуванням наявних обмежень, вдосконалення 
нормативно-правової бази, поліпшення рейтингу 
Білорусі Світового банку Doing Business, істотного 
прориву в розвитку МСП в республіці не відбулося. 
Питома вага даного сектора у ВВП, випуску продук-
ції, обсягу промислового виробництва і виручки від 
реалізації продукції товарів, робіт, послуг суттєво не 
змінився [4, с. 8].

Також можна порівняти кредити надані банками 
приватному сектору за 2013-2016 роки в Чехії, США, 
України, Республіки Білорусь (рис. 2).

Як видно з цього графіка в Чехії та США найста-
більніша ситуація щодо кредитування приватного 
сектору. В США цей показник з 2013 по 2016 роки 
в коливається від 49,16% до 52,99%, а в Чехії від 
49,82% до 51,31%. В Україні простежується нега-
тивна тенденція, так як даний показник зменшується 
з кожним роком і в 2017 році складає 38,63% що є на 
8.4 відсотка менше ніж в минулому році. В Білорусі 
даний показник є найгіршим серед перелічених країн 
за 2013-2016 роки і коливається від 21,45% до 23,97%.

Зважаючи на аналіз даних вище, можна зробити 
висновок що кредитування малого та середнього біз-
несу в Україні є не досить розвинутим, цей розвиток 
стримується багатьма факторами, серед них: високі 
процентні ставки, загальна економічна криза, недо-
сконалість в законодавстві, неефективна державна 
підтримка. Тому потрібно дещо змінити підхід до 
цього питання, зважаючи на міжнародний досвід.

Висновок. Враховуючи міжнародний досвід 
можна запропонувати наступні рекомендації щодо 
вирішення проблем банківського кредитування 
МСП, які можуть бути використані в Україні:

– вдосконалення нормативно-правового забез-
печення кредитування МСП, зокрема, прийняття 
Закону України «Про мікрокредитування»;

– інтеграція досвіду центральних банків розвине-
них країн щодо стимулювання банківського креди-
тування МСП

– створення схеми гарантування кредитів МСП 
з метою покращення доступу до фінансування.

– субсидування відсоткової ставки, що передба-
чає відшкодування власних витрат підприємців по 
виплаті відсотків за залученими кредитами;

– виділення центральним банком ресурсів для 
забезпечення кредитування МСП банкам, що мають 
програми мікрокредитування

– забезпечення співпраці банків та міжнародних 
фінансових організацій в межах фінансування МСП;

– державне стимулювання банків до розширення 
мікро та інших видів кредитування;

– розвиток фінансового лізингу для МСБ, який 
дозволить отримувати матеріальні ресурси для запо-
чаткування власної справа без застави.

Таким чином, передумовою успішного функці-
онування МСП є створення умов для забезпечення 
їх ефективної державної підтримки, зокрема ресурс-
ного та інформаційного забезпечення. МСП стика-
ються з проблемою доступу до фінансових ресур-
сів. Основним джерелом фінансування діяльності 
є власні прибутки та інвестиції засновників. Частка 
банківських кредитів у фінансових ресурсах МСП 
становить лише 20% проти 60% у розвинених краї-
нах. Така ситуація зумовлена низкою проблем, серед 
яких: короткий строк кредитування, висока вар-
тість кредиту, відсутність забезпечення, зниження 
кредитоспроможності МСП. Вирішальною в цьому 
питанні є роль держави, яка має проводити активну 
політику щодо сприяння розвитку та забезпечення 
доступу МСП до кредитних ресурсів. Консолідація 
зусиль вітчизняних банків та держави в особі НБУ, 
Міністерства фінансів дозволить прискорити розви-
ток як банківського сектору, так і МСП до показників 
розвинутих країн, матиме мультиплікативний ефект 
на розвиток економіки.
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В статье обоснована необходимость внедрения международного опыта в сфере кредитования и развития 
малого и среднего бизнеса. Проанализированы данные по процентным ставкам и политики развития малого 
и среднего бизнеса. Исследованы проблемы Украины в этой сфере и предложены некоторые меры по улуч-
шению ситуации. Автором определены особенности международного опыта кредитования малого бизнеса, 
которые могут внедрить украинские банки в ближайшем будущем.
Ключевые слова: кредит, банк, банковское кредитование, малый и средний бизнес, малое предприятие, про-
центная ставка.
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The article substantiates the necessity of introduction of international experience in the sphere of lending and development 
of small and medium business. The data on interest rates and small and medium business development policies 
are analyzed. The problems of Ukraine in this area are investigated and some measures are proposed to improve 
the positioning. The author outlines the peculiarities of international experience in lending to small businesses that 
could potentially introduce Ukrainian banks in the near future.
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Метою статті є аналіз наслідків одержавлення банківської системи для прогнозування тенденцій розви-
тку банківської системи України. Виявлено деякі особливості сучасної одержавленої банківської сис-
теми в Україні. Приватизація Приватбанку розглянута як подія, що не може бути відірвана від усього 
контексту соціально-економічного та політичного розвитку країни та розглянута виключно як така, що 
відбулась суто у банківській системі. Виявлений потенціал виникнення конфлікту інтересів пов’язаний 
з виконанням державою функцій власника та регулятора, власника та наглядача, власника та розробника 
макроекономічної політики. Виявлення цих проблем дозволяє знайти адекватні підходи до розв’язання 
задач будівництва ефективної інституційної структури банківського сектору країни.
Ключові слова: банківська система, одержавлення, інституційна структура.

Постановка проблеми. Протягом останніх років 
відбулося погіршення загальної ситуації у банків-
ській системі України та суттєво змінилась її інсти-
туціональна структура. Протягом 2014-2017 років 
в Україні до категорії неплатоспроможних було від-
несено 88 банків, з них на повну ліквідацію відправ-
лено 81 фінустанову і лише 1 банк відновив роботу 
після зміни власника. Станом на 01.04.2018 в Україні 
залишилось 82 діючих банка [10]. Але саме 2016 рік 
став рубіжним для усієї банківської системи Укра-
їни: уперше за всю історію незалежності частка 
активів державних банків у сукупних активах бан-
ківської системи після націоналізації Приватбанку 
перевищила 50%. За даними Д. Яблоновського, дер-
жава зайняла більше половини ринку у переважній 
кількості сегментів клієнтів та продуктів – 51% акти-
вів, 60% депозитів громадян клієнтів, 70% платіж-
них карток [13].

Ці дві тенденції – стабільне погіршення ситуації 
у банківському секторі та одержавлення банківської 
системи – є, на нашу думку, домінуючими у сьогод-
нішніх умовах. Вони також є взаємопов’язаними, 
що, на перший погляд, не є очевидним. Ось чому 
головну увагу у теоретичному дослідженні сучасних 
проблем банківської системи України слід приді-
лити, по-перше, дослідженню кожної з них окремо, 
а по-друге, розкриттю їх взаємного впливу. Саме 
набуття другою тенденцією явного вигляду у 2017 р. 
вимагає по-іншому розкривати тепер роль держави 
на банківському ринку. Поки вона була прихова-
ною (а її посилення почалось у 2008 р., коли після 
світової фінансової кризи держава націоналізувала 
Укргазбанк, який доповнив державний банківський 
сектор, представлений до того Укрексімбанком 
та Ощадбанком), усі позитивні та негативні моменти 
такого посилення держави перебували у тіні та мали 
значення скоріше як потенційно можливі.

Але після того, як держава одномоментно стала 
головним гравцем на полі, яке в принципі, не 

є сферою державного бізнесу у всьому світі, виник 
цікавий феномен, який вартий як уваги науковців, 
так і прискіпливої уваги не тільки головного бан-
ківського регулятора (НБУ), але й інших регуля-
торних відомств (насамперед, Антимонопольного 
комітету України).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розглянемо, перш за все, як висвітлювалась перша 
тенденція в останніх наукових публікаціях. Тут 
слід зазначити статті О. Агрес [1], О. Антонюк 
[2], Н. Демчук та Ю. Пархоменко [5], О. Другова 
та О. Прийми [6], Т. Євенко [7, 8], дисертацію І. Бла-
гуна [4] та ін. Крім того, постійно з’являються про-
екти реформування цієї системи, оформлені у різні 
концепції, стратегії тощо [3; 9; 11].

А. Агрес зазначає такі проблеми, як нестача лік-
відності, яка є вкрай необхідною для відновлення 
повноцінного кредитування населення та еконо-
міки. Не меншою проблемою є знецінення націо-
нальної валюти, що розкручує завищений попит на 
іноземну валюту з боку населення. Все це відбува-
ється на тлі загальної макроекономічної деградації, 
що додатково сприяє погіршенню ситуації у банків-
ському секторі та веде до появи нових проблемних 
банків [1]. О. Антонюк також відзначає ресурсну 
слабкість банківської системи та завищену вартість 
ресурсів [2]. Н. Демчук та Ю. Пархоменко додають 
до цих чинників присутність іноземного капіталу 
у банківській системі, яке несе загрози для фінан-
сової стійкості України у вигляді відтоку капіталів 
за кордон з негативними наслідками для платіжного 
балансу [3]. О. Другов та О. Прийма звертають увагу 
на значну частку проблемних активів у банківських 
балансах [6]. І. Благун дещо ширше розглядає про-
блеми розвитку банківської системи, звертаючи 
більше уваги на макроекономічні аспекти її функці-
онування та відзначаючи такі негаразди, як слабку 
участь у кредитуванні реального сектору економіки, 
зосередження банківської активності у торговельно-
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фінансовій сфері і практично повне ігнорування 
інноваційної діяльності [4, с. 38].

Виходячи з правильної констатації основних про-
блем, формулюються і відповідні рекомендації щодо 
їх вирішення. Причому рецепти оздоровлення про-
понуються традиційні – удосконалення нормативно-
правової бази, відновлення довіри до банківської 
системи, посилення незалежності НБУ, підвищення 
ефективності банківського нагляду тощо [7; 8].

Отже, огляд вітчизняних публікацій, присвячених 
аналізу сучасних тенденцій розвитку української бан-
ківської системи, свідчить, по-перше, про правильну 
констатацію нашими науковцями головних проблем, 
що стримують її розвиток у прогресивному напряму 
в інтересах усього суспільства, а по-друге, про посту-
пове вичерпання потенціалу нормативного підходу 
для подальшого просування уперед у розумінні гли-
бинних чинників такого стримування, зміни складу 
цих чинників з плином часу, а головне, у пошуку 
адекватних відповідей на проблеми, які постають 
у зв’язку з цим перед державною в особі її регулятор-
них органів та вимагають своєчасного та ефективного 
реагування на виклики часу.

Мета дослідження. Що стосується аналізу 
наслідків одержавлення банківської системи, то він 
поки що не знайшов належного наукового відобра-
ження, концентрується переважно у сфері еконо-
мічної публіцистики [12; 13]. Метою статті є аналіз 
наслідків одержавлення банківської системи для 
прогнозування тенденцій розвитку банківської сис-
теми України.

Виклад основного матеріалу. Саме тому ми вва-
жаємо, що тепер для більш ефективного вирішення 
цих проблем має ширше застосовуватись методо-
логія позитивного аналізу шляхом більш повного 
врахування реальних чинників впливу на розвиток 
банківської системи з боку держави, оскільки інтер-
еси чиновництва далеко не завжди співпадають із 
суспільними інтересами, які декларуються у чинний 
нормативно-правовій базі та численних проектах 
реформування вітчизняної банківської системи.

З огляду на вищезазначене стає зрозумілим, що 
та ж сама націоналізація Приватбанку не може роз-
глядатись виключно в площині офіційної версії її 
передумов та необхідності. Безумовно, поки що 
немає достатньої інформації відносно усієї кар-
тини подій, що їй передували. Але навіть те, що вже 
відомо, дозволяє зробити висновки, що ця подія не 
може бути відірвана від усього контексту соціально-
економічного та політичного розвитку країни, і не 
може розглядатись виключно як подія, що відбулась 
суто у банківській системі.

Насправді можна виділити щонайменше чотири 
шари цієї проблеми, які є відносно самостійними 
та одночасно знаходяться між собою у нерозрив-
ному зв’язку.

Перший – політична конкуренція між елітами. 
Після Революції гідності та початку російсько-укра-
їнської війни національні еліти чітко розмежувались 
на дві групи – патріотичні та колабораційні. Оскільки 
боротьба за збереження національної ідентич-

ності вступила у свою вирішальну стадію, гострота 
питання за збереження панування у політичній сфері 
стала особливо безкомпромісною та жорсткою. З ура-
хуванням того, що колаборанти постійно отриму-
ють закордонну підтримку від зовнішнього ворога, 
а також того, що у владних колах є чимало агентів 
впливу, та того, що російські банки за останні роки 
стали посідати помітне місце в українській бан-
ківській системі, небезпека антидемократичного 
реваншу не стає меншою, а в окремі моменти доволі 
суттєво посилюється. З огляду на це, будь-яке розхи-
тування економічної ситуації, навіть за відсутності 
об’єктивних передумов для нього, здатне посилити 
нестійкість, у тому числі, банківської системи. Якщо 
ж згадати, що Приватбанк упродовж 2016 року 
зазнав декілька ретельно спланованих «психічних 
атак», спрямованих на підрив довіри до нього, то 
стає очевидним, що у цих атаках важливим компо-
нентом був саме політичний, що міг здійснюватися 
та спрямовуватися ззовні.

Другий – економічна конкуренція між елітами. 
Окрім політичної конкуренції між протилежними 
таборами національних еліт, суттєво загострилась не 
тільки економічна конкуренція між ними, але й еко-
номічна конкуренція усередині патріотичних еліт. 
Останні дивним чином стали поєднувати у собі від-
даність інтересам відстоювання незалежності та тра-
диційну економічну поведінку типових олігархів – 
паразитування на бюджетних потоках, ухилення від 
сплати податків, рейдерство тощо. У них забракло 
політичної волі використати Революцію гідності 
для розриву з минулим та перехід на сучасні прозорі 
механізми ведення бізнесу, дистанціювання бізнесу 
від влади. Відтак збереглася спокуса застосування 
політичної влади для нарощування економічної ваги 
за рахунок наближення до влади. Тому, з одного 
боку, цілком виправданим стало намагання однієї 
політичної еліти конвертувати свої патріотичні здо-
бутки у посилення свого політичного впливу з тра-
диційною метою подальшого нарощування своєї 
економічної могутності, а з іншого боку, цілком про-
гнозованим виявилось намагання іншої еліти зашко-
дити цим прагненням, причому, знов-таки, спираю-
чись на адміністративний ресурс. І тому Приватбанк 
спіткала та доля, що спіткала: націоналізація стала 
ефективним шляхом позбавлення однієї із найвпли-
вовіших олігархічних груп свого значного впливу на 
економіку та політику.

Третій – макроекономічна складова. Національна 
економіка гостро потребує фінансових ресурсів 
задля відновлення економічного зростання. Тому 
стан справ у так званих системних банках безпо-
середньо визначає можливості для вирішення цієї 
задачі. І якщо вони проводять ризиковану політику, 
то це швидко відбивається і на загальній макроеко-
номічній ситуації. Те, що у Приватбанку був зави-
щений рівень пов’язаних кредитів, не є тільки недо-
ліком саме цього банку. Проблема полягає в тому, що 
сам банк є занадто великим, щоб можна було трива-
лий час «не помічати» її. Рано чи пізно, регулятору 
все одно прийшлось би вживати тих чи інших заходів 
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впливу, щоб виправити становище. Інше питання – 
чи дійсно ця проблема набула такого загрозливого 
характеру, щоб вирішення її потребувало саме націо-
налізації. Але в поєднанні з першими двома шарами 
ситуація вилилася саме у такий сценарій.

Четвертий – власне банківська складова. Чи про-
раховувались усі наслідки такого серйозного кроку 
для стану та перспектив розвитку української бан-
ківської системи, особливо довгострокових? Нам 
уявляється, що, на жаль, ні. Адже, коли держава (а 
не приватний сектор) одномоментно стала головним 
банкіром, одразу виникло чимало загроз, пов’язаних 
з конфліктом інтересів усередині самої держави-бан-
кіра, яка стала неприродним, на наш погляд, шляхом, 
поєднувати такі функції, пов’язані із функціонуван-
ням банківської системи, які суперечать одна одній. 
Йдеться, перш за все, про функції власника, регуля-
тора, наглядача та розробника відповідної економіч-
ної політики.

Дійсно, якби банківська система знаходилась 
у монопольній власності держави, жодних подібних 
проблем і не могло виникати. Але в умовах, коли 
ринок банківських послуг став поділеним приблизно 
порівну (іноді навіть на користь держави) між самою 
державною та приватним сектором, він містить 
потенційні загрози виникнення та розповсюдження 
негативних явищ.

Почнемо з функції власника. Вона сама по собі 
є контроверсійною, оскільки держава, як власник, 
представлена в одному випадку Кабінетом Міністрів 
України (Ощадбанк та Укрексімбанк), а в іншому – 
Міністерством фінансів (Приватбанк та Укргазбанк), 
що само по собі несе небезпеку неможливості прове-
дення єдиної державної політики відносно держав-
них банків.

Ще значніший потенціал виникнення конфлікту 
інтересів пов’язаний з колізіями щодо виконання 
державою функцій власника та регулятора. Після 
одержавлення банківської системи очевидним для 
всіх став факт, що ставки по депозитах у деяких дер-
жавних банках є вдвічі вищими за ставки співстав-
них за розміром приватних банків, що явним чином 
свідчить про наявність штучних конкурентних пере-
ваг у державних банків, перш за все, у залученні 
депозитів та вирішенні тим самим проблеми дефі-
циту ресурсів у банківській системі. На це, зокрема, 
вказує Д. Яблоновський [13]. Тому держава, про-
водячи правильну конкурентку політику, неминуче 
наступатиме на свої власні економічні інтереси, 
якщо вона створюватиме рівні умови для ведення 

бізнесу. Як розв’язувати такі суперечності – поки що 
незрозуміло.

В цій же площині лежить питання шляхів підви-
щення ефективності державного банківського сек-
тору. Залежно від обраних сценаріїв (об’єднання, 
спеціалізація, залишення ситуації такою, як вона є, 
або наступна приватизація) проглядаються прин-
ципово різні результати для банківської системи 
у цілому.

Не менш реальним є можливий конфлікт між 
функціями держави як власника та наглядача. Якщо, 
наприклад, кредитування приватними банками дер-
жавних підприємств є цілком нормальною практи-
кою, то ті ж самі дії державних банків цілком можна 
підвести під кредитування пов’язаних осіб, з наступ-
ними висновками щодо дотримання відповідних нор-
мативів регулятора. Але якщо при цьому встанов-
лювати винятки для державних банків, то негайно 
випливає проблема рівних умов конкуренції.

Не менше питань породжує потенційний кон-
флікт державних інтересів, пов’язаний с протиріч-
чям між державою як власником та як розробником 
макроекономічної політики. З одного боку, держава 
має бути зацікавлена у забезпеченні економічного 
зростання з боку банківського сектору у цілому. Але 
одночасно, як правильно зазначає Д. Яблоновський, 
виникає спокуса стимулювати кредитування, осо-
бливо державних компаній, через державні банки, 
що може призвести до погіршення якості їх кредит-
них портфелів [13].

Висновки. З проведеного аналізу можна зробити 
наступні висновки.

Перший. Використання сучасних методологіч-
них досягнень світової економічної науки дозволяє 
виявити деякі суттєві особливості інституційного 
устрою банківської системи в Україні, які при засто-
суванні традиційних підходів важко виявити, хоча 
саме вони (перш за все, націоналізація Приватбанку, 
яка зафіксувала одержавлення банківської системи) 
в певні періоди часу справлятимуть найсильніший 
вплив на розвиток цієї системи.

Другий. Виявлення цих особливостей дозволяє 
по-новому підходити до вирішення проблеми під-
вищення ефективності інституційного будівництва 
у банківському секторі країни. Зокрема, перспектив-
ним шляхом прогнозування тенденцій розвитку бан-
ківської системи може стати всебічний аналіз кон-
флікту інтересів держави при виконанні нею різних 
функцій на банківському ринку. Саме такий аналіз 
є предметом подальших досліджень цієї проблеми.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Соболева Е.П.
кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский научно-учебный институт
Университета банковского дела

Целью статьи является анализ последствий огосударствления банковской системы для прогнозирования тен-
денций развития банковской системы Украины. Выявлены некоторые особенности современной огосударст-
вленной банковской системы в Украине. Приватизация Приватбанка рассмотрена как событие, которое не 
может быть оторвано от всего контекста социально-экономического и политического развития страны и рас-
смотрено исключительно как такое, которое состоялось сугубо в банковской системе. Выявлен потенциал воз-
никновения конфликта интересов связаный с выполнением государством функций собственника и регулятора, 
владельца и контролера, владельца и разработчика макроэкономической политики. Выявление этих проблем 
позволяет найти адекватные подходы к решению задач строительства эффективной институциональной струк-
туры банковского сектора страны.
Ключевые слова: банковская система, огосударствление, институциональная структура.

THE PROBLEMS OF THE MODERN INSTITUTIONAL STRUCTURE  
OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM

Soboleva O.P.
Ph.D. in Еconomics, Associate Professor,
Kharkiv Learning and Scientific Institute
of the University of Banking

The purpose of the article is to analyze the consequences of the banking system’s nationalization in order to forecast 
trends in the development of the banking system in Ukraine. Some features of the modern state-owned banking system 
in Ukraine are revealed. Privatization of Privatbank is considered an event that can not be separated from the entire 
context of the socio-economic and political development of the country and is considered solely as being purely 
in the banking system. The potential of a conflict of interests connected with the fulfillment og a state its functions 
as owner and regulator, as owner and supervisor, as owner and developer of macroeconomic policy is revealed. 
Identifying these problems allows us to find adequate approaches to solving the problems of building an effective 
institutional structure of the banking sector.
Keywords: banking system, nationalization, institutional structure.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Совик М.І.
аспірант кафедри обліку та оподаткування
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

В роботі розглянуто науково-методичні підходи до реформування податкової системи України щодо 
екологічного оподаткування задля розвитку економіки країни згідно концепції сталого розвитку. 
Ключові слова: екологічний облік, екологічний податок, система оподаткування, концепція сталого 
розвитку, реформування податкової системи, ставка податку, ефективне управління екологічними 
податками, фінансування природоохоронних заходів.

Постановка проблеми. Проблема фінансування 
природоохоронних заходів на шляху інтеграції еко-
номіки України до Європейського економічного про-
стору є сьогодні однією з найсуттєвіших. В умовах 
фінансово-економічної кризи ситуація ще більше 
загострилася, оскільки державні витрати на охо-
рону навколишнього середовища були істотно ско-
рочені. Питання про формування альтернативних 
джерел фінансування природоохоронної діяльності, 
вагома роль серед яких належить екологічному опо-
даткуванню, нині є особливо актуальним для нашої 
країни. Фундаментальні зміни для досягнення еко-
логічних цілей потребують не просто впровадження 
екологічних податків, а налагодження процесу ефек-
тивного управління ними та постійного вдоскона-
лення їх форм. Успіху у цьому напрямі можливо 
досягти тільки за умови подальшого дослідження 
суті екологічних податків, різноманітності їх видів 
та можливих наслідків від їх упровадження.

В умовах стрімкого розвитку виробничих систем, 
що призвів до значного погіршення стану навколиш-
нього природного середовища, важливим завданням 
стає вирішення проблем забруднення довкілля. Вра-
ховуючи складну екологічну ситуацію, яка склалася 
в світі, раціональним є посилення заходів щодо охо-
рони навколишнього середовища, зокрема і за допо-
могою екологічного оподаткування.

Одним із методів розв’язання проблеми негатив-
них екологічних процесів є регулювання екологічних 
складових шляхом використання важелів та інстру-
ментів податкової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню різних аспектів екологічного оподаткування 
присвячено праці О.О. Веклича, Б.О. Горлицького, 
Б.М. Данилишина, Л.Г. Мельника, О.Т. Левандів-
ського, Г.М. Пишкіної, В.Я. Шевчука та ін. серед 
зарубіжних авторів особливу увагу цій проблемі при-
ділили П. Екінс, Х. Девені, М. Паркес, В.К. Джагер. 
Великий внесок у дослідження екологічного оподат-
кування в Україні належить О.О. Веклич. Нею був 
проведений ґрунтовний аналіз організаційно-еконо-
мічного механізму сучасного екологічного оподатку-
вання в Україні та виявлено негативні тенденції його 

функціонування [1, с. 21]. В.О. Мандрик і У.П. Новак 
висвітлили зміни в екологічному оподаткуванні, які 
пов’язані з введенням у дію Податкового кодексу, а 
також розробили пропозиції для подальшого удоско-
налення чинної системи екологічного оподаткування 
[2, с. 95]. В працях С.М. Козьменко і Т.В. Волковець 
розкриті відмінності екологічного оподаткування 
в Україні та за кордоном [3, с. 13]. Раціональному 
природокористуванню присвячено праці вчених 
С.В. Березюк, Ю.О. Швець, Т.М. Шульги та ін., 
проте питання змін в податковому регулюванні еко-
логічних процесів залишається актуальним з погляду 
можливості повноцінного фінансового забезпечення 
національної економіки для покриття природоохо-
ронних витрат.

Мета статті полягає у виокремленні ролі еко-
логічного оподаткування в національній економіці 
в умовах реалізації концепції сталого розвитку, 
та виділенні пріоритетних напрямків реформування 
податкової системи України в умовах Євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Програмні доку-
менти Конференції ООН щодо питань довкілля 
і розвитку 1992 року визначають узгоджену політику 
щодо забезпечення сталого розвитку, що передбачає 
економічну діяльність, побудовану на принципах 
економічної ефективності, екологічної цілісності 
та соціальної справедливості.

Дедалі більш широких масштабів набуває засто-
сування економічних методів регулювання еколо-
гічної діяльності, які в комплексі складають єдину 
систему контролю і захисту природних ресурсів. 
У країнах-членах Організації економічного спів-
робітництва та розвитку застосовується близько 
150 видів екологічних податків, структура і тарифні 
ставки яких затверджено національними парламен-
тами цих країн.

Екологічне оподаткування – один із найважливі-
ших стимулів раціонального природокористування. 
Основна ідея введення екологічних податків поля-
гає у встановленні прямої залежності між розміром 
податкових відрахувань та ступенем негативного 
впливу на навколишнє природне середовище та при-
родні ресурси у результаті діяльності суб’єктів гос-
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подарювання. Історія розвитку і запровадження 
екологічних податків є тривалою. Вперше ідея еко-
логічного оподаткування була висловлена у працях 
А.К. Пігу [4, с. 314], який запропонував розглядати 
податки як інструмент впливу на поведінку «забруд-
нювачів» навколишнього середовища, з одного боку, 
та як стимул до природоохоронної діяльності через 
дотації – з іншого. Необхідність їх застосування під-
тверджена Програмою дій Європейського Союзу 
з охорони навколишнього природного середовища 
(1973 р.), що пов’язана з реалізацією принципу 
«забруднювач платить».

Користуючись досвідом зарубіжних країн у сфері 
оподаткування природоохоронної діяльності, можна 
зробити висновок, що в більшості промислово роз-
винутих країнах екологічні податки складають зна-
чну суму в загальній системі податків та платежів 
(в середньому 5-10%). В Україні ця величина сягає 
1,5-1,84% до загальної суми доходу Держбюджету. 
Найбільш ефективним економічним засобом впливу 
на захист навколишнього середовища і раціональне 
використання природних ресурсів є запровадження 
платежів за природокористування та забруднення 
навколишнього середовища, а також стягнення штра-
фів за недотримання діючих норм і правил тощо.

Зарубіжні країни використовують екологічні 
податки з метою стимулювання інвестиційно-інно-
ваційної діяльності у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища. Наприклад, в Швеції 
та Великобританії деякі екологічні податки запро-
ваджуються з визначення прямого обов’язку з боку 
держави спрямовувати доходи від екологічних 
податків на скорочення податків на доходи фізичних 
осіб та податків на фонд заробітної плати [5, с. 60].

В Україні екологічні податки нині виконують 
тільки роль фіскальної спрямованості системи стяг-
нення екоресурсних платежів. Як доводять дані 
Держкомстату України, ситуація із обсягами акциз-
ного податку стає дедалі критичнішою: при суттєвих 
змінах ставок податків, зростанні обсягів забруднень, 
суттєвого поповнення бюджету не відбувається.

Законом України «Про основні засади дер-
жавної екологічної політики України на період до 
2020 року» визначені першопричини екологічних 
проблем України:

– підпорядкованість екологічних пріоритетів еко-
номічний доцільності, відсутність врахування еколо-
гічних наслідків при прийнятті урядових рішень;

– успадкована структура економіки з переважа-
ючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, 
негативний вплив якої був посилений переходом до 
ринкових умов;

– зношеність основних фондів промислової 
і транспортної інфраструктури та об’єктів житлово-
комунального господарства;

– неефективна система державного управління 
у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, регулювання використання природних ресурсів;

– низький рівень розуміння в суспільстві пріори-
тетів збереження навколишнього природного серед-
овища та переваг сталого розвитку;

– недотримання природоохоронного законодав-
ства [6].

Згідно зі ст. 14.1.57 ПКУ, екологічний податок – це 
загальнодержавний обов’язковий платіж, що справ-
ляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне 
повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речо-
вин, розміщення відходів, фактичного обсягу раді-
оактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх 
виробниками, фактичного обсягу утворених радіо-
активних відходів та з фактичного обсягу радіоак-
тивних відходів [7].

Екологічна складова податкової системи України 
представлена основними платежами:

– платою за спеціальне використання води;
– платою за землю;
– платою за спеціальне використання лісових 

ресурсів;
– платою за користування надрами.
З метою стимулювання інвестиційно-інновацій-

ної діяльності зарубіжні країни також використову-
ють екологічні податки, досвід застосування яких, 
демонструє їх ефективність. Фундаментом при-
родоохоронної політики в економічно розвинених 
країнах є максимальне забезпечення дотримання 
екологічних стандартів на всіх стадіях діяльності 
природокористувачів. Нині в країнах ЄС застосо-
вується понад 520 різновидів екологічних податків, 
стимулюючи при цьому суб’єктів господарювання 
зменшувати викиди забруднюючих речовин.

Для наглядного зображення ситуації з недоскона-
лістю системи екологічного оподаткування візьмемо 
для прикладу податкову декларацію з екологічного 
податку ТОВ «Маріо Груп» за ІV квартал 2017 року, 
згідно якої товариство викинуло в повітря 26,734 тони 
вуглеводню. Сума податкового зобов’язання з еколо-
гічного податку ТОВ «Маріо Груп» за даною декла-
рацією становить 3331,32 грн. Товариство займа-
ється роздрібною торгівлею нафтопродуктами 
і має 43 автозаправних станцій у Києві та Київській 
області. Як відомо, автозаправні станції є стаціонар-
ними джерелами забруднення атмосферного пові-
тря викидами вуглеводнів, і було б логічно, якщо б 
сума екологічного податку за квартал, яку повинно 
сплатити підприємство, що забруднює атмосферне 
повітря аж з 43-х стаціонарних джерел, була б висо-
кою. Але сума податку, сплачена ТОВ «Маріо Груп» 
за четвертий квартал 2017 року складає 3331,32 грн. 
Така ситуація склалась через те, що ставка податку 
на вуглеводні, якими автозаправні станції забрудню-
ють повітря, становить всього 124,61 грн за 1 тонну 
забруднюючої речовини, згідно Податкового Кодексу 
України. Тобто, згідно законодавства України, під-
приємство, яке займається реалізацією паливно-мас-
тильних матеріалів і отримує високі прибутки від 
своєї діяльності може викинути в повітря 26,734 тони 
вуглеводню в процесі цієї діяльності і заплатити за 
це всього 3331,32 грн. Дана сума є навіть нижчою, 
ніж мінімальна заробітна плата, встановлена в кра-
їні на 1 січня 2018 року (3723,00 грн). Отже, очевид-
ними є недоліки податково законодавства України 
щодо екологічного оподаткування. Така ситуація 
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призводить до того, що підприємствам вигідніше 
сплачувати екологічні податки та збори, ніж запрова-
джувати екологічні технології для зменшення нега-
тивного впливу на довкілля і величини податкових 
зобов’язань перед бюджетом.

Також потрібно зазначити, що підприємства Укра-
їни не зацікавлені запроваджувати нові, менш шкід-
ливі для природного середовища технології через 
величезну вартість таких технологій. Як відомо із 
досвіду зарубіжних країн, держава може заохочу-
вати бізнес переходити до більш екологічно безпеч-
ної діяльності за допомогою різноманітних еконо-
мічних та правових програм лояльності, які дадуть 
можливість підприємству акумулювати кошти на 
період інвестування в природоохоронну діяльність.

Для вдосконалення системи екологічного оподат-
кування України необхідно провести певні реформи.

Потрібно встановити ліміти на викиди забруднюю-
чих речовин в навколишнє середовище та розміщення 
відходів для підприємств, що забруднюють довкілля 
(обсяги гранично-допустимих викидів, скидів тощо). 
У випадку понаднормового забруднення природного 
середовища підприємства мають бути зобов’язані 
сплатити штраф з урахуванням коефіцієнту кратності 
для обрахунку штраф. Сума штрафних санкцій пови-
нна визначатись шляхом множення коефіцієнту крат-
ності на суму податкових зобов’язань підприємства 
з екологічного податку. Коефіцієнт кратності визна-
чатиметься в залежності від обсягу понаднормового 
забруднення у відсотках від ліміту.

Пільгове оподаткування може застосовуватись 
для тих підприємств, які мають позитивну динаміку 
в мінімізації забруднень. Так, наприклад, якщо під-
приємство має в динаміці зменшення забруднення 
і в обсягах менших ніж встановлено лімітами для 
подальшого стимулювання пропонується у формули 
розрахунків екологічних податків ввести коефіці-
єнти мінімізації.

Також доцільно створити Національний еко-
логічний фонд, який би діяв на правах юридичної 
особи, акумулюючи кошти від природокористування 
і забруднення довкілля і справляючи їх на приро-
доохоронні заходи. А поки екологічний податок 
в Україні має яскраво виражений фіскальний харак-

тер і спрямований, головним чином, на поповнення 
бюджетних коштів, по суті, за рахунок експлуатації 
та забруднення довкілля.

На період реконструкції/зеленої модернізації 
підприємства враховуючи що для підвищення еко-
логічності виробництва в цілому необхідні додат-
кові фінансові ресурси, при умові затвердження/
погодження з органами виконавчої влади в галузі 
охорони природного середовища і раціонального 
природокористування відповідних Програм, підпри-
ємства-забрудники можуть звільнятися від сплати 
екологічних податків на термін, який необхідний для 
досягнення фактичних обсягів забруднення в межах 
установлених лімітів.

Отже, стратегія оподаткування повинна базува-
тися на довгостроковій програмі екологізації подат-
кової системи, яка має будуватись шляхом внесення 
запропонованих вище змін в систему екологічного 
оподаткування України.

Висновки. Вплив охорони навколишнього серед-
овища на конкурентоспроможність національної 
економіки на державному рівні має досить пози-
тивне значення для економіки, оскільки є ефектив-
ним стимулом для впровадження нових технологій 
і продуктивного використання ресурсів. Екологічні 
податки є засобом і методом для вирішення проблем: 
перерозподілу коштів у бік збільшення фінансування 
програм, націлених на раціональне природокорис-
тування та збереження якості навколишнього при-
родного середовища. Основою процесу екологізації 
економіки в Україні має стати гармонізована з між-
народним законодавством нормативно-правова база 
в галузі охорони навколишнього середовища, урегу-
лювання відносин в еколого-економічній сфері від-
повідальності за нанесення шкоди навколишньому 
середовищу. Основи такого законодавства в нашій 
країні вже створено, проте вони потребують подаль-
шого вдосконалення. Передусім необхідно підхо-
дити до вирішення цієї проблеми, поставивши за 
мету не тільки боротьбу із забрудненням навколиш-
нього середовища. тут потрібен комплексний підхід 
до екологізації економічного розвитку, який передба-
чає запровадження системи заходів щодо зниження 
навантаження на довкілля.
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ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ  
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Спаський І.Д.
викладач
Одеського національного економічного університету

Розглядається показник інноваційної чутливості, що є керує параметром, інтегрально описує дина-
міку станів економічної системи. Також даний показник виражає ентропійних стійкість економічної 
системи і, отже, може використовуватися як індикатор сталого розвитку. Розглядаються основні агре-
гати даного показника. Такі як швидкість обороту капіталу, економічна іннерція, енергія системи 
і рівень ступенів свободи її елементів.
Ключові слова: сталий розвиток, ентропійна стійкість, інноваційна чутливість, економічна іннерція, 
підприємницькі здібності.

Інтегруюючи та узагальнюючи результати попе-
реднього дослідження можливо визначити показник 
інноваційної сприйнятливісті економічної системи 
в цілому та його прояви у процесі відтворення осно-
вного капіталу як керуючий параметр системи щодо 
реалізації стратегії сталого розвитку.

В цілому до інноваційної сприйнятливості мож-
ливо віднести:

– питому вагу інноваційно-активних організацій 
в загальному їх числі;

– питому вагу відвантаженої інноваційної про-
дукції в загальному обсязі відвантаженої продукції;

– відношення внутрішніх витрат на НДР до інвес-
тицій в основний капітал;

– відношення витрат на технологічні інновації до 
інвестицій в основний капітал.

Управління інноваційною сприйнятливістю 
поєднує в собі як вплив на внутрішні умови та сти-
мули процесу відтворення основного капіталу, так 
і й інституційні умови у яких розгортається про-
цес відтворення. Інноваційна сприйнятливість 
визначає інтегральну спроможність системи щодо 
засвоєння інновацій, їх матеріалізації, з одного 
боку, у відносинах відтворення основного капі-
талу, а, з іншого боку, їх втілення у натуральну 
форму основного капіталу.

Від рівня інноваційної сприйнятливісті еко-
номічної системи безпосередньо залежить рівень 
ентропійної стійкості економічної системи. А отже 
й можливості реалізації стратегії сталого розвитку. 
Коливання економічного циклу також пов’язано 
з коливанням інноваційної сприйнятливості. Під-
вищення рівня інноваційної сприйнятливості надає 
можливість згладити циклічні пульсації і ти самим 
співтворювати сталому розвитку.

Багатоваріантність чи мультисценарність розви-
тку системи та наявність енергії системи є важливі-
шими умовами реалізації сценаріїв сталого розвитку. 
Для економічної системи багатоваріантність вимі-
рюється ступенями свободи економічних агентів, 
а енергії рівнем ділової активності. Ці два критерії 
можуть легти у основу критеріїв оцінки ефектив-

ності стимулювання відтворення основного капіталу 
в контексті сталого розвитку.

Циклічна і діалектична природа інноваційного 
процесу спочатку підкреслювалася засновниками 
теорії інноваційного розвитку. Вихідні положення 
теорії інновацій були сформульовані Н.Д. Кондра-
тьева, який пов’язав хвилі винаходів та інновацій 
з переходом до нового циклу економічного розвитку.

Він встановив, що «перед початком підвищу-
вальної хвилі великого циклу, а іноді на самому 
початку її спостерігається значна зміна в основних 
умовах господарського життя суспільства. Ці зміни 
виражаються в глибоких змінах техніки виробни-
цтва і обміну (яким, в свою чергу передують значні 
технологічні винаходи і відкриття)» [1, с. 320-321). 
На його думку, зміни в області техніки виробництва 
припускають дві умови: 1) Наявність відповідних 
науково-технічних відкриттів і винаходів і 2) гос-
подарські можливості застосування цих відкриттів 
і винаходів [1, с. 282-283].

Ці ідеї були сприйняті і розвинені Йозефом Шум-
петером, лягли в основу його теорії інновацій. Сут-
ність даної теорії полягає в тому, що економічний 
розвиток відбувається не тільки за рахунок збіль-
шення національних запасів, засобів виробництва, а 
й за рахунок перерозподілу коштів виробництва, від 
старих комбінацій (способів з’єднання продуктивних 
сил, за допомогою якого і створюється якийсь оди-
ничний продукт), в користь нових. На думку Й. Шум-
петера, нові комбінації з’являються дискретно, через 
деякі різні за тривалістю проміжки часу і при цьому, 
як правило, у великому числі. Саме масовою появою 
нових комбінацій пояснюються основні риси періоду 
підйому, його інноваційний результуючий вектор.

Періодично повторюється масова поява нових 
комбінацій не тільки обумовлює фазу чергового еко-
номічного підйому в країні, а й одночасно становить 
сутність нової макрогенерації. У міру того, як пооди-
нокі старі комбінації віддають свої засоби виробни-
цтва нових комбінацій, вони поступово відмирають, 
витісняються з макроекономічного простору новими 
макрогенерацій [5].
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Однією з найбільш відомих теоретичних концеп-
цій, з якими пов’язане ім’я Шумпетера, є концепція 
динамічної рівноваги господарства і ролі так званого 
«Новатора» в цьому рівновазі. У стандартній нео-
класичної теорії вивчається досягнення стабільної 
рівноваги, при якому економічна діяльність просто 
повторюється, а теорія описує і вивчає цей кругообіг 
ресурсів. В рамках цієї моделі всі фірми знаходяться 
в стані стійкої рівноваги, доходи дорівнюють витра-
там, прибуток і відсоток дорівнюють нулю, ціни 
утворюються на основі середньої вартості, еконо-
мічні ресурси повністю використовуються. Але в цій 
моделі не передбачається корінна властивість реаль-
ної економічної системи, а точніше реального пове-
дінки підприємців – не наближатися нескінченно до 
оптимуму в рамках існуючої виробничої функції, а 
радикалізувати цю виробничу функцію, щоб отри-
мати принципові конкурентні переваги на ринку. 
Для опису такої поведінки Шумпетер ввів концепцію 
так званого Новатора, який завжди прагне отримати 
більший прибуток, ніж можуть дати звичайні спо-
соби. Саме діяльність Новаторів є причиною коли-
вань економічної активності. Для досягнення своєї 
мети Новатору необхідні додаткові кредити, можли-
вість діяти забезпечує Новатору банкір. Позичивши 
необхідні гроші, Новатор виходить на ринок, щоб 
купити нові фактори виробництва за вищою ціною, 
ніж та, яку може запропонувати менш активний 
підприємець. Потік коштів виробництва зростає, а 
потік предметів споживання зменшується. Перший 
з таких Новаторів прокладає дорогу іншим, проте 
незабаром можливості для інвестування вичерпу-
ються. Позики стають більш дорогими, конкуренція 
нових і старих фірм зростає, ринок уже затоварений 
старими і новими продуктами. Більш слабкі фірми 
не витримують конкуренції, не можуть повернути 
кредити і це викликає тимчасовий спад. Але в під-
сумку встановлюється новий рівноважний кругообіг 
ресурсів. При цьому економіка не повертається до 
попереднього стану рівноваги. Виробництво знахо-
диться на новому рівні, змінюється склад продуктів, 
вироблених суспільством [5].

Черговий етап у розвитку теорії інновацій веде 
відлік з монографії німецького економіста Герхарда 
Менша «Технологічний пат: інновації долають 
депресію» (Менш, 1975 рік). Досліджуючи динаміку 
інновацій, вчений виявив цикли їх коливань з пері-
одом 50-60 років і піки концентрації, що припада-
ють на початок підвищувальної фази великих циклів 
Кондратьєва. Він показав емпіричним шляхом, що 
хвилі базисних інновацій в останні століття спосте-
рігаються приблизно раз на півстоліття при пере-
ході до чергового Кондратьєвського технологічного 
укладу. У кожному разі кластер інноваційних техно-
логій лежав в основі формування нових галузей, які 
забезпечують прискорення економічного зростання. 
Таким чином, по менше, найбільша активність 
технологічних нововведень настає у фазі глибокої 
депресії. За рівнем новизни, Герхард Менш розді-
лив технологічні інновації на базисні, поліпшуючі 
і псевдоінновації. У сучасному звучанні базисні тех-

нологічні інновації спрямовані на освоєння нових 
поколінь техніки (технології) і технологічних укла-
дів. Поліпшують інновації сприяють поширенню 
і диференціації цих поколінь і укладів з урахуванням 
специфічних вимог різних сфер їх застосування. 
Псевдоінновації служать продовження терміну 
життя застарілих поколінь техніки (технології), коли 
їх потенціал в основному вже вичерпаний.

Нарешті, в 2006 році в США вийшов капітальна 
праця японського дослідника Масаакі Хіроока 
«Інноваційний динамізм і економічний розвиток» 
[3], багато в чому присвячений обґрунтуванню вели-
ких кондратьєвських циклів в економіці. Проаналі-
зувавши величезний масив даних по групі розвине-
них країн, професор Хіроока переконливо показав, 
що поширення кластера базисних технологій синх-
ронізується з наростаючою фазою циклу Кондра-
тьєва і досягає зрілості в області його піку. Хіроока 
прийшов до важливого практичного висновку: успіх 
державної інноваційної політики цілком залежить 
від здатності уряду передбачити і активно діяти в ті 
ж періоди часу, які збігаються з наростаючою фазою 
кондратьєвського циклу, коли має місце резонансний 
ефект посилення. Навпаки, коли підтримка уряду 
здійснюється з запізненням на знижувальної стадії, 
вона значно втрачає ефективність [4].

Закономірності інноваційного оновлення усві-
домлені сьогодні в наступному вигляді:

1. Періодичне інноваційне оновлення є загаль-
ною закономірністю суспільства в цілому і всіх скла-
дових його систем.

2. Інноваційна діяльність розвивається нерівно-
мірно-циклічно, хвилі інноваційної активності змі-
нюються спадами.

3. Інноваційні цикли розрізняються за тривалістю 
і глибиною.

4. В динаміці інноваційної активності спостері-
гається взаємовплив інноваційних циклів різної три-
валості, а також їх взаємодію з циклової динамікою 
інших сфер суспільства [2].

З огляду на виявлені особливості складного 
поведінки соціально-економічних систем, під інно-
ваційною сприйнятливістю соціально-економічних 
систем, в даному дослідженні, пропонуємо розуміти 
здатність соціально-економічних систем включати 
в свою структуру і діяльність (тобто сприймати) 
зміни, викликані інноваційним процесом. Під інно-
ваційним процесом розуміються всі дії по ство-
ренню інновацій в найширшому їх розумінні. Цей 
процес може бути як зовнішнім по відношенню до 
даної системи, так і бути результатом її внутріш-
ньої діяльності. У даному трактуванні, інноваційна 
сприйнятливість є необхідним, але не достатньою 
умовою успішності реалізації інноваційного про-
цесу. Вона може розглядатися як «Вхід» в процес 
інноваційної активності, який реалізує інноваційної 
потенціал, і формує «Вихід» у вигляді факту реалі-
зації інновації. З іншого боку, завдання управління 
цим входом, є надзвичайно важливою і актуальною. 
Можна створити величезний інноваційний потен-
ціал, направити гігантські ресурси на стимулювання 
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інноваційної активності, але при низькій інновацій-
ної сприйнятливості системи отриманий результат 
зовсім не виправдає наявні очікування.

Ступінь сприйнятливості соціально-економічних 
систем до змін може бути виражена через ступінь їх 
стійкості / нестійкості, а оцінка сприйнятливості до 
змін, викликаних саме інноваційним процесом, може 
бути отримана через завдання специфічного спо-
собу опису соціально-економічної системи. Вибір 
способу опису соціально-економічної системи, що 
дозволяє оцінювати сприйнятливість до змін, викли-
каних інноваційним процесом.

Визначення ступеня і характеру нестійкості сис-
теми можливо через побудову математичної моделі 
з розрахунком показників стійкості / нестійкості або 
через параметри порядку. В силу того, що соціально-
економічна система в періоди нестійкості сприйнят-
лива навіть до найменших збурень, кількість факто-
рів враховуються при класичному математичному 
моделюванні буде прагнути до нескінченності, а 
сама модель прийме некеровано великі розміри.

Саме параметри порядку дозволяють нам ради-
кально зменшити складність системи, що вивчається 
і відносно простим чином описати функціонування 
і розвиток сложноорганизованной, багатовимірної 
системи, поведінка якої на рівні елементів може бути 
неочевидним і хаотичним. Параметри порядку – це 
нестійкі характеристики системи, що погоджують 
поведінку окремих частин системи [4].

Г. Хакєн описував поняття «Параметри порядку» 
як фактори, що визначають поведінку окремих частин 
складної системи. Визначальним для таких факторів 
є наявність загального «вікна» в ступенях свободи 
вельми різнорідних компонентів систем, здатних до 
складного поведінки. Наявність такого «вікна» дозво-
ляє компонентам, навіть дуже важко поєднується 
і мало сумісним, узгоджувати свою поведінку.

Процедура виявлення параметрів порядку досить 
проста і включає в себе всього два етапи: виявлення 
нестійких характеристик системи і ранжування їх за 
швидкістю досягнення нового стійкого стану після 
значних впливів (швидкості релаксації). Найпо-
вільніші нестійкі характеристики і є параметрами 
порядку. Однією з істотних особливостей і трудно-
щів використання параметрів порядку є факт того, 
що це «вікно» може сформуватися в дуже незвичай-
ному і слабо передбачуваному з точки зору лінійної 
логіки місці. І ця особливість є суттєвою відмінністю 
параметрів порядку від керуючих параметрів. Керу-
ючі параметри задаються системі із зовні і можуть 
бути спроектовані під поставлені перед системою 
мети. Параметри порядку – результат вкрай склад-
ного, важко прогнозованого і не завжди зрозумілого 
зовнішньому спостерігачеві внутрішньої взаємодії 
компонентів системи.

Визначення ступеня інноваційної сприйнятли-
вості соціально-економічних систем можливо по 
динамічному портрету станів параметрів порядку. 
Як було показано раніше, макроскопічні властивості 
складного поведінки систем можуть бути описані 
через взаємодію і конкуренцію параметрів порядку, а 

ступінь і характер сприйнятливості системи до змін, 
викликаних інноваційним процесом, можуть бути 
оцінені через її стійкість / нестійкість. Сукупність 
станів параметрів порядку за деякий період часу, 
з точки зору, що транспортується через них стій-
кості / нестійкості, формує такі форми сумарного 
динамічного портрета (таблиця 1).

Таблиця 1
Форми сумарного динамічного портрета  
параметрів порядку в залежності від фази  
життя системи

Фаза 
життя

Форма сумарного динамічного 
портрету

Стійкість

Супроводжується спокійним станом 
параметрів порядку – вони можуть 
змінюватися, трансформуватися за своїм 
наповненням (адже це нестійкі харак-
теристики), але не вносять в діяльність 
системи значною нестійкості.

Розви-
нуючуяся 
нестій-
кість

Параметри порядку разом або попере-
мінно починають збільшувати нестійкість 
в системі. В сумі, їх вплив призводить до 
збільшення нестійкості системи.

Біфурка-
ція

Зміна режиму «загострюється нестій-
кість» на «загасаюча нестійкість» супро-
воджувана виходом системи на нову 
форму самоорганізації.

Загасаюча 
нестій-
кість

Параметри порядку разом або попере-
мінно починають зменшувати нестійкість 
в системі. В сумі, їх вплив призводить до 
зменшення нестійкості.

Використання нечіткої математикі, нейросітьо-
вого моделювання та теорії ігор надає можлисті 
зробити вплив на керуючий параметр інноваційної 
сприйнятливісті обгурнтованим з позиції прогнозу-
вання можливих сценаріїв системи.

Результативність створення центру розвитку 
у формі екополісу, чи реалізація стратегії «малень-
кіх кроків» кайдзен може буди здійснена в процесі 
оцінкі співвідношення безлічі значень.

Існують наступні параметри:
– індекс інноваційної сприйнятливості;
– рівень ділової активності;
– це аргументи
Значення функції в контексті стратегії сталого 

розвитку це:
– позитивна дінаміка іноваційноє ємності осно-

вного капіталу;
– рівень впливу на стан креативного доброботу 

(рішення задач підвищення ступенів свободи, варі-
антів, залучення людини до розвитку);

– скорочення споживання природних ресурсів.
Узагальнення досліджень відтворення основного 

капіталу в контексті сталого розвитку та корис-
туючись методами нечіткої математикі надають 
можливість відокремити параметр інноваційної 
сприятливості, як повільно релаксуючий показник, 
визначаючий рівень ентропійної стійкості економіч-
ної системи. У свою чергу він складається з чоти-
рьох інших керуючих параметрів, також повільно 
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релаксуючих та результуючим чином визначаючих 
інноваційну сприятливість економіки. Це взагалі 
швидкість протікання процесів, рівень мультісценар-
ності систетеми, рівень діловой активності та рівень 
інертності системи.

Іноваційна сприйнятливість економічної системи 
є інтегральним повільно релаксуюючим параметром, 
відображаючим глубинну дінаміку відтворення осно-
вного капіталу. Поняття економічної інерції також 
пов’язано з інерцієй дінаміки відтворення основного 
капіталу, виникаючей, з одного боку, по причині 
інерції до змін ринкових зв’язків та інфраструктури, 
з чим пов’язан опір діфузії технологій та таке інше. 
З другого боку – це інертність самого маеріального 
середовища, що до змін техніки і технології та роз-
гортання нововведеня у простосторі та часі.

Моделювання іноваційної сприйнятли-
вості на підставі проведеного ентропійного ана-
лізу та використання нейроекономічних методів 
пов’язано з дослідженням змін двох основних пара-
метрів системи, від яких залежить ентропійна стій-
кість та, в свою чергу, сталий розвиток. Це параметр 
ділової активності (міра енергії системи), та варіа-
тивність поведінки економічних агентів (розподіл 
енергії системи), які обмежені інерцієй системи. Чим 
більше рівень ділової активності та варіотивності, – 
тим вище рівень іноваційної сприятливості системи. 
Чим веще рівень інерції системи, – тим нижче рівень 
іноваційної сприятливості системи.

Розподілені та маштабуємі рішення як на рівні 
фінансових інструментів, та і й технологій, інфор-
матикі, енергетикі та менеджменту на протязі остан-
нього шляху набувають дуже широкого викорис-
тання [3].

На рівні відтворення основного капіталу це перш 
за все стосується особливостей розподілення інвес-
тиційного процесу, що забезпечує суттєву зміну 
у умовах відтворення основного капіталу. Це поєд-
нує в собі як можливості венчурного інвестування, 
так і й ресурси розподілених рішень.

Кріптографічний механізм інвестуванням грун-
тується на маштабуємих децентралізованих про-
грамах-додатках, створюючих грунт щодо умних 
контрактів. Це, з одного боку, співтворює мінімі-
зації трансакційних витрат, а, з другого, підвищує 
їх надійність та гнучкість. Крім того надавая мож-
ливість інвестування стартапів різних масштабів 
та рівнів [6].

Розумний контракт – електронний алгоритм, що 
описує набір умов, виконання яких тягне за собою 
деякі події в реальному світі або цифрових системах. 
Для реалізації розумних контрактів потрібно децен-
тралізована среда, гранично мінімізує людський 
фактор, а для можливості використання в розумному 
контракті передачі вартості використовується крип-
товалюта.

Використання розумних контрактів також, 
з одного боку, є розширенням можливостей інвес-
тиційного та інноваційного процесу при відтворенні 
основного капіталу, а, з другого боку, це орієнтир 
щодо матеріально-технічного забезпечення реалі-

зації розумних контрактів у відтворенні основного 
капіталу. Розумні контракти дослідники вважають 
четвертою революцією вартості.

Основна ідея розумних контрактів полягає в тому, 
що багато типів умов контрактів – зобов’язання, кон-
фіденційність, розкриття, специфікація прав влас-
ності і т. п. – можна реалізувати в обладнанні та про-
грамному забезпеченні.

Стратегія дизайну розумних контрактів передба-
чає, що контроль над криптографічними ключами, 
що дозволяють оперувати власністю, належить тому, 
хто нею володіє відповідно до умов контракту. При 
найбільш прямолінійною реалізації машиною можна 
керувати до тих пір, поки не відпрацює протокол, що 
ідентифікує власника.

Розумні контракти поєднують в собі три важ-
ливі технології. Перша – це інтерфейси, що дозво-
ляють учасникам бути в курсі кожної транзакції 
і явно давати на неї згоду. Друга – це відстеження, 
яке робить можливим різноманітний моніторинг 
дотримання умов контракту. Третя – криптографіч-
ний технологія – мистецтво не тільки тайнопису, але 
і надійних протоколів взагалі, які використовуються 
для кількох цілей. Одна з них – рендеринг або моні-
торинг даних, що перетворює їх в постійно збере-
жені і неподделиваемие записи. Інша – вбудовування 
приватності за допомогою шифрування, незв’язних 
комунікацій і взаємно конфіденційних і захищених 
від втручання обчислювальних протоколів.

Властивості відчутних носіїв, пов’язані з їх 
надійністю, залежать від фізичних властивостей, 
які ми часто сприймаємо як належне (наприклад, 
неподделиваемость атома золота). Структурні 
обмеження («фізика») кіберпростору, пов’язані 
з його надійністю, описуються математичними 
теоріями, що відносяться до інформатики, а осо-
бливо – до вивчення надійних протоколів – крипто-
графії. У криптографическом универсуме присутні 
такі «елементарні частинки»:

– сімейства псевдовипадкових функцій (шифру-
вання з секретними ключем, хешування, коди аутен-
тифікації повідомлень);

– односторонні функції з «пасткою» (шифру-
вання з відкритим ключем, цифровий підпис);

– генератори псевдовипадкових бітів (генерація 
ключів, педдінг, cookies);

– теоретико-інформаційні / безумовні (одноразові 
блокноти, поділ секретів з кворумом).

Ці «частки» є міцним будівельним матеріалом 
для розробки надійних протоколів. Наприклад, для 
злому 4096-бітного ключа RSA за допомогою кра-
щого з відомих алгоритмів комп’ютер зажадав би 
більше енергії, ніж енергія, що виділяється наднової. 
Ці криптографічні примітиви обіцяють стати осно-
вною рушійною силою четвертої революції вартості 
в глобальному бізнесі.

Гнучкість та варіативність системи, підвищення 
швидкості діфузії технологій, підвищення ділового 
оптімізму та ділової активності, що забезпечуюють 
розумні контракти безпосередньо співтворює реалі-
зації стратегії сталого розвитку.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Спасский И.Д.
преподаватель
Одесского национального экономического университета

Рассматривается показатель инновационной чувствительности, являющийся управляющим параметром, инте-
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An indicator of innovative sensitivity is considered, which is the controlling parameter that integrally describes 
the dynamics of the states of the economic system. Also, this indicator expresses the entropic stability of the economic 
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У статті розглянуто питання створення та функціонування пірінгової криптовалюти bitcoin, мож-
ливість використання bitcoin у сфері світових фінансових відносин. Також розглнуто питання щодо 
придбання біткоіну, його відмінності від фідуціарних грошей, процес конвертації біткоіну. Проведен-
ний аналіз динаміки курсу біткоіну.
Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, електронні гроші, цифрові валюти, віртуальні валюти, фіду-
ціарні гроші, конвертація, біржа.

Постановка проблеми. В умовах сучасного світу 
традиційна фінансова система вже не в силах задо-
вольняти всі потреби учасників фінансових відно-
син. Причиною цього є дії світової фінансової і кіпр-
ського криз на життя звичайної людини. наслідком 
цього є поступове зростання недовіри учасників 
ринку до світової фінансової системи в цілому. З роз-
витком інформаційного суспільства економіка стає 
інтернет-орієнтованою, що породжує неминучий 
інтерес користувачів до електронних грошей і валют, 
а також нові технології здійснення платежів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання виникнення та поширення криптовалют 
розглядалися в роботах таких науковців та прак-
тиків, як М. Чобонян, Trent J. MacDonald, Darcy 
Allen, Jason Potts, Joseph Buckler Walton, J. Barrdear, 
M. Kumhof та інших.

Мета дослідження. Метою статті є зрозуміти 
сутність, та феномен такої криптовалюти як bitcoin 
та з’ясувати можливість його включення до системи 
світових фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Біт-
коін прийнято називати електронну платіжну систему, 
що використовує однойменну платіжну одиницю. Сис-
тема децентралізована і не має адміністратора. Замість 
звичної ієрархії використовується технологія розподі-
леної бухгалтерської книги (digital public ledger). Ця 
технологія передбачає зберігання даних про всі тран-
закції не на одному сервері, а на різних комп’ютерах, 
підключених до платіжної системи [1].

Платіжна одиниця «біткоін» являє собою програм-
ний онлайн-код, який не регулюється жодною країною 
або банківським наглядовим органом в світі. Придбати 
біткоін можна за допомогою покупки або «генерації». 
Оскільки контролюючого органу система не має, то 
і курс встановлюється не директивним чином, то за 
допомогою балансу попиту і пропозиції на біткоін. 
При цьому такий баланс можна назвати вельми умов-
ним, оскільки волатильність біткоіна вкрай висока, що 
означає, крім об’єктивних чинників на ціноутворення 
впливає безліч суб’єктивних складових.

Вкрай важлива відмінність біткоіни від фідуці-
арних грошей (Номінальна вартість яких встанов-
люється і гарантується державою незалежно від 
вартості матеріалу, з якого гроші виготовлені) – це 
відсутність боргових зобов’язань емітента. Кон-
вертація біткоін назад в валюту відбувається за 
поточним курсом, який, як згадувалося вище, вкрай 
нестійкий. Оскільки правовий статус криптовалют 
неоднозначний, придбання товарів, як і будь-яких 
інших матеріальних благ, за біткоін можливо лише 
в тому випадку, коли постачальник готовий при-
йняти криптовалюта як засіб платежу [2].

«Bitcoin» – первинна сходинка історії криптова-
лют. Біткоін починався з концепції – документа, який 
потрапив до друку 31 жовтня 2008 року, підписаного 
невідомою особою, яка працювала під псевдонімом 
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Хто є справ-
жнім творцем, група людей або все ж одна людина – 
до сих пір залишається невідомим, незважаючи на 
багаторазові журналістські розслідування. Днем 
народженням біткоіна вважається день, коли був 
створений найперший блок в мережі (генезис-блок), 
а точніше 03.10.2009 о 18:45 [3].

Незважаючи на те що додаткова емісія біткоіну 
в наступні роки була досить значною (рис. 1), зрос-
тання числа користувачів (рис. 2) і їх активності (за 
кількістю угод) помітний лише в середині 2011 року.
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Рис. 1. Загальний обсяг біткоінів в обігу
Джерело: [4]
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Географічне поширення популярності криптова-
лют можна оцінити на підставі даних про біржах. На 
сьогоднішній день в світі працює більше ста бірж, 
які торгують різними криптовалютами. Оскільки 
часто на офіційних сайтах бірж не вказано фізичну 
адресу організації, для просторового аналізу вико-
ристовувалися дані про країну реєстрації домену 
(рис. 3).

 

Рис. 3. Країни знаходження бірж,  
які торгують криптовалютою
Джерело: [3]

За кількістю бірж, які торгують криптовалюта, 
безумовним лідером виявляються США, Китай, 
Нідерланди, Німеччина, Великобританія.

За результатами масштабного дослідження, 
яке провели аналітики Citibank у 2018 році, Укра-
їна входить до четвірки країн за розміром Bitcoin-
ринку – він досяг 2,5 мільярда доларів. Тобто, при-
близно 2,5% ВВП. При цьому експерти бачать пряму 
кореляцію між рівнем тіньової економіки та захопле-
ністю криптовалютою. Так, по сусідству з Україною 
розмістилися Росія (5% від ВВП), Нова Зеландія (4% 
від ВВП) і Нігерія (3,5% від ВВП).

2017 рік можна заслужено вважати роком кріп-
товалютного прориву. Саме біткоін очолює хвилю 
подій на ринку криптовалют, бо всі криптовалюти 

відштовхуються від початкового коду біткоіну, тому 
їх курс зростав разом з ним. В табл. 1 наведено дина-
міку змін курсу біткоіну в 2017 році [5].

Таблиця 1
Зміни курсу криптовалюти біткоін за 2017рік*

Місяць Показники, 
долл. 

Абсолютне 
відхилення

Темп 
роста 

Січень 982,43   
Лютий 1222,66 240,23 124,453 

Березень 1086,12 -136,54 88,8325 
Квітень 1415,81 329,69 130,355 
Травень 2492,6 1076,79 176,055 
Червень 2520,61 28,01 101,124 
Липень 2703,38 182,77 107,251 
Серпень 4866,51 2163,13 180,016 
Вересень 4371,54 -494,97 89,8291 
Жовтень 6372,4 2000,86 145,77 
Листопад 6891,34 518,94 108,144 
Грудень 10911,04 4020,08 158,335 

Джерело: * складено за [5]

З аналізу табл. 1 можна визначити, що найбільші 
показники зростання криптовалюти за 2017 рік були 
в серпні та грудні, темп росту в порівнянні з попере-
дніми становили 73% та 50% відповідно. Найбільш 
збитковим був вересень, в період якого цінність 
криптовалюти впала на 494,97 долара.

За перші місяці 2018 року біткоін і інші крипто-
валюти пережили багато взлетів і падінь. С початку 
другого кварталу по сьогоднішній день кріптовалют-
ний ринок відновив 47% своєї капіталізації. Дина-
міку курсу біткоіну з січня по травень 2018 року 
зображена на рис. 4.

За своєю природою криптовалюта не належать до 
традиційної категорії грошей. По-перше, через різно-
читання правового статусу криптовалют. По-друге, 
обіг криптовалют обмежений. Конвертація біткоіну 
в валюту або в товари / послуги залежить від особис-
того рішення другої сторони транзакції. По-третє, 

 
Рис. 2. Кількість унікальних використовуваних біткоіни-адресів
Джерело: [7]
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використання криптовалют як засіб заощадження 
можливо тільки в разі отримання прибутку з курсо-
вої різниці купівлі та продажу.

Біткоін дозволяє досягнути безпрецедентного 
рівня безпеки. Користувачі можуть шифрувати чи 
робити резервну копію свого гаманця, а пристрої для 
зберігання біткоїнів можуть у майбутньому набагато 
ускладнити крадіжку чи втрату грошей. Валюта роз-
роблена таким чином, щоб користувачі мали повний 
контроль над своїми грошима. Усі платежі у світі 
можуть бути повністю сумісні.

Він збільшує глобальну доступність торгівлі 
та може допомогти процвітанню міжнародної тор-
гівлі. Завдяки використанню криптографії, здій-
снення безпечних платежів можливе без викорис-
тання послуг повільних та дорогих посередників. 
Біткоін також може відігравати свою роль у подо-
ланні бідності у багатьох країнах [8].

Висновки. Безумовно є суперечки щодо вірту-
альної валюти біткоін і звичайно є різні точки зору, 
проте більшість аналітиків сходяться в одному, що 

ці електронні гроші ще покажуть свій потенціал. 
Завдяки своєму високому рівню децентралізації 
біткоін створив відмінну форму платіжної системи 
з підвищеним рівнем життєздатності та надлиш-
ковості. Він може забезпечувати торгівлю на міль-
йони доларів, без необхідності військового захисту. 
У нього не існує вразливого центру, такого як центр 
опрацювання даних, а атакування усієї мережі 
є набагато складнішим проектом. Біткоін може 
стати важливим кроком вперед у забезпеченні без-
пеки місцевих та глобальних фінансових систем. 
У нього як у валюти є величезний потенціал, який 
може привести до того, що дані електронні гроші 
будуть затребувані у всьому світі, тобто стануть 
єдиною світовою валютою. Для цього необхідно 
вирішити ряд технічних, юридичних та економіч-
них питань використання криптовалют в грошо-
вому обігу. Ігнорування необхідності вирішення 
цих завдань призведе до відсутності інфраструк-
тури розвитку та інструментарію функціонування 
віртуальної економіки.

 Рис. 4. Динаміка курсу біткоіну за січень-травень 2018 року
Джерело: [6]

Література:
1. Как устроен биткоин? Bitcoin Evolution. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bitcoinevolution.com/bitcoin-inside.
2. Все про ринок криптовалюти, біткойн, блокчейн, майнінг, торгівлю. – [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  

https://pingblockchain.com/kapitalizacija-bitkojna.
3. Биткойн: запретить нельзя оставить / Национальное агентство финансовых исследований. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://nacfin.ru/bitkojn-zapretit-nelzya-ostavit.
4. Общий объем биткоинов в обращении / Blockchain info. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blockchain.info/ru/

charts/totalbitcoins?showDataPoints=true&timespan=all&daysAverageString=1&scale=0&address=.
5. Графики обменного курса Биткоин. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bbtc. ru/.
6. Maanimo – финансово-информационный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://maanimo.com/.
7. Уникальные адреса / Blockchain info. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blockchain.info/ru/charts/n-unique-addr

esses?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=.
8. Шнайдер Д. Денежная Эволюция. Поменяет ли криптовалюта архитектуру мировой экономической системы? Часть 2. – 

[Електронний ресурс] / Давид Шнайдер // Информат. – 14.07.2017. – Режим доступу: http://informat.com.ua/denezhnaya-evolyutsiya-
pomenyaet-likriptovalyuta-arhitekturu-mirovogo-ekonomicheskoj-sistemy-chast-2/.



179

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

БИТКОИН КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫI

Батракова Т.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Запорожский национальный университет
Суконнова А.А.
студентка
Запорожского национального университета

В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования пиринговой криптовалюты bitcoin, возмож-
ность использования bitcoin в сфере мировых финансовых отношений. Также рассмотрен вопрос о приобрете-
нии биткоина, его отличия от фидуциарных денег, процесс конвертации биткоина. Проведен анализ динамики 
курса биткоина.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, электронные деньги, цифровые валюты, виртуальные валюты, 
фидуциарные деньги, конвертация, биржа.

BITKOIN AS A COMPOSITION OF THE FINANCIAL SYSTEM

Batrakova T.I.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Zaporizhzhya National University
Sukonnova A.A.
Student
Zaporizhzhya National University

The article deals with the issues of creation and functioning of bitcoin peeling cryptography, the possibility of using 
bitcoin in the field of world financial relations. Also discussed is the question of the acquisition of bitcoin, its distinction 
from fiduciary money, the conversion of bitcoin. An analysis of the course of bitcoin is conducted.
Keywords: crypto-currency, Bitcoin, electronic money, digital currency, virtual currency, fiduciary money, conversion, 
exchange.



180

# 2 (20) 2018

УДК 658.15

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

Ткаченко І.П.
кандидат економічних наук, доцент,
Дніпровський державний технічний університет
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ченню стратегічних шляхів її модернізації в контексті формування механізму забезпечення стратегії 
їх інноваційного розвитку та пошук шляхів його удосконалення. Зокрема розробка, оцінка та вибір 
альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства дозволить підвищити її ефективність 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Функціонування суб’єктів гос-
подарювання в умовах трансформаційних процесів 
в економіці та жорсткої конкуренції на ринку вима-
гає належної високоефективної і налагодженої сис-
теми фінансового управління за основними напря-
мами та аспектами діяльності підприємства.

Сучасна господарська практика потребує при-
йняття зважених і нетрадиційних рішень щодо 
визначення стратегічних напрямів модернізації сис-
теми фінансового менеджменту, які базуються на 
глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової 
теорії та досвіді фінансового управління інновацій-
ним розвитком підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням управління стратегічним та інновацій-
ним розвитком підприємств присвячені дослідження 
таких закордонних та вітчизняних науковців, як 
І. Ансофф, Л. Антонюк, В. Аньшіна, В. Василенко, 
Н. Гончарова, А. Гріньов, П. Друкер, С. Ілляшенко, 
Н. Краснокутська, О. Кузьмін, Р. Моборн, Ф. Ніксон, 
І. Павленко, М. Портер, І. Роджерс, Дж. Стрікленд, 
А. Томпсон, Р. Фатхутдінова, К. Фрімен, В. Чубай, 
Г. Швиденко, З. Шершньова, Й. Шумпетер та інші. 
Широке коло питань, які стосуються визначення 
шляхів модернізації сучасної системи фінансового 
менеджменту підприємств в контексті формування 
механізму забезпечення стратегії їх інноваційного 
розвитку та формування інноваційної поведінки ще 
недостатньо досліджені. Все це обумовлює актуаль-
ність цього дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вивчення сучас-
ної системи фінансового менеджменту підприємств, 
визначення стратегічних шляхів її модернізації 
в контексті формування механізму забезпечення 
стратегії їх інноваційного розвитку та пошук шляхів 
його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з новим обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Передумовою соціально-економічного 
зростання країни є розвиток інноваційного підпри-
ємництва, яке можливе за умов подолання кризового 
стану вітчизняних підприємств та досягнення ста-
більного стану економіки країни.

Розвиток будь-якої економічної системи спи-
рається на два найважливіші чинники: достатнє 
забезпечення фінансовими ресурсами і струнку сис-
тему управління. Це означає, що в ринковій еконо-
міці різко зростає роль фінансового менеджменту. 
Нагальність інноваційного розвитку економіки 
України зумовлює потребу всебічного дослідження 
проблем формування та використання фінансо-
вих ресурсів, як основи фінансового забезпечення 
господарської діяльності підприємств. За таких 
умов важливим стає застосування сучасних меха-
нізмів, принципів, ефективних методів, інструмен-
тів в управлінні підприємствами для фінансування 
необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного 
рівня доходів [1, с. 3].

Пріоритетним завданням фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів бізнесу в умовах турбу-
лентності економічної і фінансової ситуації в країні 
є забезпечення їх стабільності та рівноваги. Базовою 
умовою вирішення цих завдань є ефективна система 
управління формуванням і використанням капіталу 
підприємства як основи системи фінансового управ-
ління підприємств.

Дослідження проблем стратегічного управління 
процесами формування і використання фінансових 
ресурсів стає пріоритетним науково-практичним 
завданням, що вимагає вирішення в сучасних умовах 
[2, с. 3]. За загальним визначенням, фінансова стра-
тегія – це основа вибору альтернативи, що зумовлює 
природу і напрям організації фінансових відносин.

Основною стратегічною метою фінансової діяль-
ності підприємства є максимізація його ринкової 
вартості. До числа стратегічних фінансової діяль-
ності підприємства відносять також підвищення 
темпів росту власного капіталу та рівня його віддачі; 
оптимізацію структури капіталу, в тому числі з пози-
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ції припустимого ризику; досягнення та підтримку 
фінансової рівноваги, тощо. Вирішення перерахо-
ваних завдань дозволяє забезпечити високу фінан-
сову стійкість підприємства у процесі його розви-
тку, оптимізувати грошовий оборот і підтримувати 
постійну платоспроможність підприємства, забез-
печити реалізацію економічних інтересів суб’єктів 
господарювання.

Завдання стратегії узгодження фінансових цілей 
та якості управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства є одним з головних складових стратегії роз-
витку підприємства – конкурентної та інноваційної 
стратегій.

Слід зазначити, що дослідники не мають єди-
ної точки зору щодо визначення сутності поняття 
«фінансова стратегія підприємства», яка представляє 
собою складну багатофакторну орієнтовану модель 
дій і заходів, необхідних для досягнення постанов-
лених перспективних цілей у загальній концепції 
розвитку щодо формування і використання фінан-
сово-ресурсного потенціалу. Доцільно розглядати 
фінансову стратегію як органічний елемент фінан-
сового регулювання підприємства. В той же час 
фінансова стратегія є базовою стратегією, оскільки 
забезпечує реалізацію інших базових стратегій, а 
саме – конкурентної, інноваційної і тому може при-
ймати наступні форми:

– з метою забезпечення високих темпів операцій-
ної діяльності підприємства – форму стратегії фінан-
сової підтримки економічного зростання;

– з метою збалансування параметрів обмеже-
ного зростання операційної діяльності та достат-
нього рівня фінансової безпеки підприємства – 
форму стратегії фінансового забезпечення стійкого 
зростання;

– з метою забезпечення фінансової стабілізації 
підприємства у процесі виходу із кризи – форму 
антикризової фінансової стратегії підприємства.

Слід зауважити, що механізм формування фінан-
сової стратегії багато в чому визначається видом 
діяльності підприємства, а тому кожен етап, матиме 
свої специфічні аспекти, зумовлені цим фактом. 
З нашої точки зору, найбільш повною є послідовність 
етапів, запропонована Л.Ф. Ніколаєнко та І.О. Гера-
щенко [3, с. 13]., які включають процедури аналізу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства; визначення періоду реалізації фінан-
сової стратегії; формування системи цілей фінансо-
вої стратегії; розробки набору можливих варіантів 
фінансової стратегії; визначення критеріїв вибору 
фінансової стратегії; вибору найбільш привабливого 
варіанту стратегії; розробки фінансової політики 
підприємства; формування системи заходів щодо 
реалізації фінансової стратегії; реалізації фінансової 
стратегії; моніторингу фінансової стратегії; оцінки 
якості стратегії.

Стратегічні фінансові цілі є основою, на якій 
будується реалізація запланованих змін за всіма 
напрямами діяльності. Відповідно до розробленої 
системи цілей для сучасного періоду розвитку під-
приємств і загальних стратегічних концепцій стабі-

лізації та реструктуризації обирається система стра-
тегічних фінансових цілей підприємства.

Так, з метою стабілізації діяльності та забезпе-
чення сталого розвитку обирається стратегія фінан-
сування заходів щодо забезпечення конкурентоспро-
можності у всіх сферах діяльності та фінансового 
забезпечення сталого зростання підприємства, для 
чого формують наступні стратегічні цілі:

– ефективне формування фінансових ресурсів;
– зростання частки власного капіталу;
– забезпечення ефективного розподілу фінансо-

вих ресурсів на користь пріоритетних напрямів;
– оптимізація структури фінансування.
З метою здійснення реструктуризації за осно-

вними напрямами діяльності обирається стратегія 
фінансування заходів щодо забезпечення конкурен-
тоспроможності у всіх сферах діяльності, а також 
фінансового забезпечення сталого зростання підпри-
ємства, для чого формують наступні стратегічні цілі:

– формування ефективної інвестиційної стратегії;
– вибір основних напрямів інвестування і джерел 

фінансування інвестиційних проектів;
– урахування інвестиційних і фінансових ризиків 

при реалізації стратегії.
Оскільки цілі і завдання фінансової стратегії 

є розгалуженими, для їх досягнення і виконання як 
одну з її складових необхідно виділити стратегію 
фінансування розвитку підприємства, дослідження 
сутності якої доцільно здійснювати через такі дефі-
ніції, як:

– стратегія – модель дій щодо досягнення цілей 
підприємства;

– фінансування – забезпечення фінансовими 
ресурсами потреб підприємства (виробництва, нау-
ково-технічних досліджень збуту тощо);

– розвиток – кількісно-якісні зміни, які приводять 
до підвищення потенціалу підприємства.

Таким чином, стратегія фінансування розвитку 
підприємства – це модель дій щодо забезпечення 
фінансовими ресурсами кількісно-якісних змін, які 
приводять до підвищення фінансово-економічного 
потенціалу підприємства та створення фінансових 
переваг [4, с. 12]. В дослідженні О.О. Дзеніс зосе-
реджено увагу на тому, що для розробки своєчасної 
та обґрунтованої стратегії фінансування розвитку 
і створення умов для її реалізації необхідно визна-
чити фінансові конкурентні переваги підприємства, 
рівень розвитку фінансово-економічного потенціалу 
підприємства і характер впливу внутрішнього серед-
овища на його розвиток [4, с. 19].

Одним із ключових факторів забезпечення ефек-
тивного функціонування промислових підприємств 
на цільовому ринку є розвиток їх фінансового забез-
печення. Л.Д. Чалапко в дослідженні, присвяченому 
механізму управління фінансово-господарськими 
результатами діяльності підприємств при розробці 
фінансових стратегій запропонувала перейти на 
принципи процесної організації системи управління 
підприємством в цілому і фінансового менеджменту 
зокрема. Цей підхід обумовлює необхідність роз-
робки двох принципових блоків фінансової страте-
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гії: блок активних стратегій і блок пасивних стра-
тегій [5, с. 13]. Блок активних стратегій повинен 
містити в собі інформацію про те, як підприємство 
використовуватиме фінансові ресурси, блок пасив-
них стратегій орієнтований на управлінські рішення 
в області залучення фінансових ресурсів.

Оптимальна стратегія фінансування повинна вирі-
шувати найважливіше завдання фінансового менедж-
менту – забезпечення довгострокового зростання 
вартості підприємства і забезпечення ліквідності 
поточної діяльності. Процеси є ключем до створення 
ефективної організаційної структури загалом.

Блок активних стратегій та кожен його елемент 
повинен містити в собі наступні положення стосовно 
того, як підприємство використовуватиме фінансові 
ресурси: пріоритети вкладень; принципи розподілу; 
механізм використання; припустимі межі вкладень; 
критерії оцінки ефективності вкладень фінансових 
ресурсів. Блок пасивних стратегій та кожен його еле-
мент орієнтований на управлінські рішення в області 
залучення фінансових ресурсів і відбиває такі 
аспекти, як: пріоритети в джерелах фінансування; 
припустимі межі в співвідношеннях різних джерел; 
механізми залучення фінансових ресурсів; критерії 
вибору джерел фінансування [5, с. 18].

Критичний огляд методичних підходів до розро-
блення фінансової стратегії підприємства показав, 
що в іноземній та вітчизняній практиці існує зна-
чна кількість різних методів розроблення та реалі-
зації складових фінансової стратегії, але немає чітко 
сформованої послідовності розроблення фінансо-
вої стратегії підприємства, не визначено механізму 
реагування розробленої та впровадженої фінансової 
стратегії на динамічні умови середовища.

Теслюк Н.П. у дисертаційному дослідженні, при-
свяченому методичним основам розробки фінансо-
вої стратегії, у послідовність виконання розрахунків 
показників фінансової стратегії включила додаткові 
етапи, зокрема розробку, оцінку та вибір альтерна-
тивних варіантів фінансової стратегії [6, с. 12].

Сформований механізм вибору альтернативних 
варіантів фінансової стратегії підприємства вклю-
чає такі основні елементи як розроблення варіантів 
фінансової стратегії, оцінювання та вибір оптималь-
ного варіанта фінансової стратегії підприємства 
щодо його ефективності, яка визначається за допо-
могою співвідношення дохідності та рівня ризику. 
При цьому доведено, що показником, який з достат-
ньою повнотою оцінює якість управління фінансової 
діяльності українських підприємств, є рентабель-
ність сукупного капіталу.

Модель і методика вибору ефективної фінансової 
стратегії підприємством – це універсальний і гнуч-
кий механізм, який в процесі розроблення фінан-
сової стратегії, надає можливість розраховувати її 
оптимальний варіант. В умовах мінливості зовніш-
нього та внутрішнього середовища можна зміню-
вати впроваджений варіант фінансової стратегії під-
приємства, і тим самим збільшувати ефективність 
прийняття управлінських рішень щодо досягнення 
головної стратегічної цілі [6, с. 17].

З погляду ефективного управління підприєм-
ством такий підхід дозволяє знаходити оптимальні 
показники дохідності та ризику, зменшувати супер-
ечність між іншими функціональними стратегіями 
підприємства та довгостроковими операційними 
цілями розвитку підприємства, гармонізуючи їх. 
Застосування запропонованих методик забезпе-
чить ефективність функціонування підприємства, 
підвищення фінансово-господарського потенціалу 
шляхом якісного розподілу фінансових ресурсів 
та реагування на зміни умов зовнішнього та вну-
трішнього середовищ.

Висновки зроблені в результаті дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Існують різні визначення стратегії підприємства, 
в яких учені акцентують увагу на окремих аспектах 
цієї категорії. Аналіз теоретичних положень розро-
блення фінансової стратегії підприємства показав 
недостатню чіткість визначення структури фінансової 
стратегії підприємства та функції, тому удосконалено 
не тільки структуру, на основі якої деталізовано функ-
ції за кожною її складовою, а й елементи механізму 
розроблення фінансової стратегії підприємства, що 
дозволяє більш поглиблено й обґрунтовано підійти до 
розроблення фінансової стратегії.

В існуючих підходах місце та роль фінансової 
стратегії чітко не визначені, тому в якості страте-
гічних напрямів модернізації системи фінансового 
менеджменту запропоновано комбінований підхід 
до фінансової стратегії, відповідно до якого фінан-
сова стратегія підприємства розглядається як одна 
з головних складових стратегії розвитку підприєм-
ства і як основна функція фінансового менеджменту, 
що реалізує стратегічні плани та політику підпри-
ємства, через поєднання регуляторної, розподіль-
ної та контрольної функції фінансів, а також засто-
сування принципів процесної організації системи 
управління підприємством в цілому і фінансового 
менеджменту зокрема.

Критичний аналіз методик розроблення фінан-
сової стратегії підприємства виявив недоліки, для 
подолання яких запропоновано пропозиції щодо 
удосконалення методичних підходів до розроблення 
фінансової стратегії підприємства, які доповнено 
введенням у послідовність виконання розрахунків 
фінансових показників додаткових етапів, зокрема 
розробки, оцінки та вибору альтернативних варіан-
тів фінансової стратегії. Застосування удосконаленої 
послідовності підвищує ефективність розроблення 
фінансової стратегії підприємства.

Ефективна фінансова стратегія визначається за 
критерієм максимізації ринкової вартості підприєм-
ства. В межах цієї моделі прогнозні фінансові показ-
ники оцінюються не тільки з урахуванням темпу їх 
приросту, а зводяться в один комплексний показник 
дохідності, завдяки якому можна оцінювати макси-
мальне значення співвідношення дохідності та рівня 
ризику. Зазначена модель забезпечити альтернатив-
ність стратегічного фінансового вибору, виходячи 
з розрахунку оптимальної потенційної структури 
сукупних витрат та сукупних активів в розрізі кож-
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ного фінансового елемента моделі. Використання 
зазначеної методики забезпечить миттєве реагу-
вання на зміни в ринковому середовищі, підвищить 

ефективність фінансової стратегії та забезпечить 
максимальну реалізацію головної цілі стратегії роз-
витку підприємства.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Ткаченко И.П.
кандидат экономических наук, доцент,
Днепровский государственный технический университет

Статья посвящена исследованию современной системы финансового менеджмента предприятий, определе-
нию стратегических путей ее модернизации в контексте формирования механизма обеспечения стратегии их 
инновационного развития и поиск путей его усовершенствования. В частности разработка, оценка и выбор 
альтернативных вариантов финансовой стратегии предприятия позволит повысить ее эффективность и обе-
спечит максимальную реализацию главной цели стратегии его развития.
Ключевые слова: система финансового менеджмента предприятий, стратегические пути, модернизация, 
механизм обеспечения стратегии, инновационное развитие, усовершенствование, альтернативные варианты, 
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The article is sanctified to research of the modern system of financial management of enterprises, determination 
of strategic ways of her modernisation in the context of forming of mechanism of providing of strategy them innovative 
development and search of ways of his improvement. In particular development, estimation and choice of alternative 
variants of financial strategy of enterprise, will allow to promote her efficiency and will provide maximal realization 
of primary objective of strategy of his development.
Keywords: system of financial management of enterprises, strategic ways, modernisation, mechanism of providing 
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КРИПТОВАЛЮТА В СВІТІ: СТАН, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
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Турубарова Я.О.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу впровадження криптовалюти в світі. Роз-
крита сутність криптовалюти та визначено, що найвідомішою і найпоширенішою криптовалютою 
на сьогодні є Bitcoin. Криптовалюта нічим не забезпечена і існує на довірі користувачів. Основною 
перевагою, яка приваблює користувачів Bitcoin, є анонімність. Відомо, що в основі криптовалюти 
лежить система блокчейн – розподілена база даних. З’ясовано те, що чим популярніша монета, тим 
більший обсяг пам’яті необхідний для її зберігання. Визначено, що створюється вона за допомогою 
електронних обчислень і являє собою код. Процес створення такого коду називається Майнінг. Пред-
ставлено впровадження криптовалюти в різних країнах. Зображені переваги та певні недоліки, які 
стримують її розвиток та використання в світі. Зазначені курси криптовалюти на сьогодні. Визначені 
перспективи подальшого розвитку криптовалют.
Ключові слова: bitcoin, блокчейн, віртуальні валюти, електронний гаманець, електронні гроші, 
криптовалюта, Майнінг.

Постановка проблеми. Сьогодні фінансові сис-
теми різних країн, як й інші галузі економіки, удо-
сконалюються і прогресують у контексті розвитку 
глобалізації, поширення IT-технологій та загальної 
комп’ютеризації. Так, з’явилася подібна традицій-
ним валютам – криптовалюта та її найпоширеніша 
грошова одиниця bitcoin. Спочатку криптовалюту 
використовувало лише обмежене коло людей, так 
як не всі могли опанувати базу даних. Але потім за 
кілька років, валюта перетворилась на масштабну 
систему, що охопила весь світ. У деяких країнах 
bitcoin використовується досить активно, а в деяких 
він забороняється.

Розвиток та впровадження криптовалюти в різ-
них країнах світу не стоїть на місці, а з кожним днем 
впроваджується по всьому світу. Саме тому, важливо 
простежити динаміку розвитку електронних гро-
шей, з’ясувати стан, регулювання та перспективи 
розвитку криптовалюти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам сутності та розвитку криптовалют, їх видів, 
переваг та недоліків присвячені праці М. Андру-
човича, О. Галицького, Д. Грубера, А. Квітки, 
М. Куцевола, М. Ліхачова, І. Лубенця, Г. Максвела, 
Е. Молчанової, Н. Поливки, Ю. Солодковського, 
О. Шевченко-Наумової та ін. Незважаючи на чис-
ленні дослідження розвитку криптовалют, питання 
впровадження та проблематики крипто валюти 
залишаються недостатньо вивченими вітчизняними 
та зарубіжними вченими, що зумовлює актуальність 
наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є вивчення особливостей впровадження та пер-
спективи розвитку криптовалюти в різних країнах 
світу, а також її стан на сучасному етапі станов-
лення економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку світової економіки велике 
значення має стан грошово-кредитної системи. Сис-
тема грошового обігу зазнала нестабільності період 
фінансової кризи у 2008-2009 рр. Саме тоді довіра до 
американського долара послабшала і в світі почали 
з’являтись нові ідеї щодо створення нових валют [7]. 
Перші згадки про криптовалюту як нову альтерна-
тивну систему розрахунків належать японцеві Вей 
Дай. Але платіжна система була розроблена Сатоші 
Накамото, в цей час, вперше застосовується термін 
«криптовалюта» [8].

Криптовалюта є цифровою монетою, захище-
ною від підробки, які можна зберігати в електро-
нних гаманцях та переводити між ними. Найвідомі-
шою і найпоширенішою криптовалюта на сьогодні 
є Bitcoin. Криптовалюта нічим не забезпечена 
і існує чисто на довірі користувачів. Основна пере-
вага, яке приваблює користувачів Bitcoin, це ано-
німність. Поки буде існувати анонімність, крипто-
валюти працюватимуть.

Сьогодні в світі налічується більше 1,7 тис. вір-
туальних валют. Понад 600 серед них є активними, 
а ринкова вартість 30 валют більше $1 млрд. Курси 
деяких криптовалют зображені в табл. 1.

До ряду переваг Bitcoin можна віднести: відкри-
тий код криптовалюти, безмежні можливості тран-
закцій, пірінгову мережу криптовалюти і відсутність 
інфляції, оскільки кількість монет в цій системі 
зростає з певною швидкістю, яка повинна збігалася 
зі швидкістю видобутку золота на планеті.

Загальна кількість монет Bitcoin не повинна 
перевищувати 21 мільйон, по досягненню яких емі-
сія буде зупинена. З огляду на зростання складності 
видобутку наступних монет, існує прогноз, що ліміт 
валюти буде вичерпано за наступні 130 років [1].
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Bitcoin має свій курс, який схильний до частого 
коливання.

За 2017 рік Bitcoin зріс у вартості в 20 разів. Ста-
ном на 17 січня 2017 року під час електронних торгів 
на найбільшій у світі товарній біржі CME Group курс 
криптовалюти Bitcoin становив 20042 дол. США. 
із загальною капіталізацією ринку $335,7 млрд. 
29 грудня 2017 року, курс Bitcoin впав до позначки 
15,1 тис. доларів а капіталізація віртуальної валюти 
зменшилась до 253 млрд. доларів [3]. Графік дина-
міки вартості біткойна можемо побачити на рис. 1.

Швидке поширення крипто валют у світі вже не 
може залишатися поза увагою держав, багато з яких 
й досі не можуть визначитися із тим, яким чином її 
слід регулювати. Уряд України оголосив про новий 
підхід до цього питання, а в Росії вже підготували 
законопроект про легалізацію крипто валют, тим 
часом як в Білорусі їх легалізували ще минулого року.

Україна – країна, яка входить в ТОП-10 країн 
світу за кількістю користувачів Bitcoin. Криптова-
люту в Україні офіційно не визнавали, та Секретар 
Ради національної безпеки і оборони України нещо-
давно заявив, що питання криптовалют більше не 

може залишатися поза увагою держави, зважаючи 
на стрімкий розвиток ринку криптовалют у світі. 
На засіданні Національного координаційного цен-
тру кібербезпеки, було зауважено, що подальше 
відсторонення держави від цього питання та право-
вий вакуум на ринку криптовалют через відсутність 
законодавчої та нормативної бази «створює загрози 
для економіки й безпеки держави».

РНБО повідомила про доручення відповідним 
органам влади створити робочу групу з питання 
криптовалют. Вона має напрацювати нормативно-
правові пропозиції щодо регулювання цього питання, 
визначення державного регулятора і порядку функ-
ціонування ринку криптовалют, порядок проведення 
моніторингу транзакцій з використанням криптова-
лют та ідентифікації суб’єктів криптовалютних опе-
рацій, а також порядок оподаткування доходів від 
здійснення криптовалютних операцій відповідно до 
вимог законодавства України.

До групи мають увійти представники НБУ, Мін-
фіну, Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, СБУ, Національної поліції, Державної 
служби фінансового моніторингу, Державної фіс-

Таблиця 1
Курси криптовалют станом на 02.05.2018 р.

Валюта Вартість Капіталізація Об’єм Зміни
Bitcoin
 (BTC)

9078.3$
+141.54 154431297197$ 476 954 000$ +1.5838%

EOS
 (EOS)

18.44$
+1.32 18 440000 000$ 254 859 000$ +7.7103%

Ethereum
 (ETH)

673.4$
+24.9 66 789654 000$ 249 216 000$ +3.8396%

Bitcoin Cash/BCC
 (BCH)

1434.68$
+142.43 24 540990 474$ 120 700 000$ +11.0219%

Ripple
 (XRP)

0.8398$
+0.0288 32 169272 871$ 47 748 000$ +3.5512%

Litecoin
 (LTC)

148.03$
+3.87 8 341 207 414$ 40 127 500$ +2.6845%

IOTA
 (IOT)

2.05$
+0.21 5 698 037 080$ 19 026 400$ +11.413%

Джерело: складено автором за даними: [2]

 
Рис. 1. Курс Bitcoin по відношенню до долара
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кальної служби та Державної служби спеціального 
зв’язку і захисту інформації України.

Міністерство фінансів Росії підготувало новий 
законопроект про легалізацію торгівлі криптовалю-
тою на організованих торговельних майданчиках. 
Міністерство підтримує легалізацію та торгівлю 
криптовалютою, але все одно має на меті запрова-
дити певні обмеження та регулювання.

Поки уряди України та Росії визначаються із під-
ходом до криптовалют, в Білорусі наприкінці мину-
лого року було підписано документ, що легалізує 
операції з криптовалютами. Це дасть змогу залу-
чати іноземних інвесторів і перетворити Білорусь на 
регіональний центр технології блокчейнів, зробить 
онлайн-транзакції більш швидкими і безпечними. 
Було прийнято рішення, що всі операції з крипто-
валютами у Білорусі не оподатковуватимуться до 
1 січня 2023 року.

Підходи до «опанування» криптовалюти відріз-
няються в різних країнах.

Наприклад, Банк Англії отримав для запрова-
дження своєї власної криптовалюти на зразок біт-
койну. У 2017 році принаймні вісім штатів США 
працювали над законопроектами, що приймають або 
ж просувають використання біткойну та блокчейн 
технологій, деякі з них стали законами [4].

Великобританія – лідер криптовалютної інте-
грації і одна з найбільш сприятливих і комфортних 
юрисдикцій для ведення криптовалютного бізнесу. 
Більш того, держава надає підтримку стартапам, 
пов’язаним із цифровим валютою. Однак остаточна 
позиція уряду щодо правового регулювання діяль-
ності, пов’язаної з цифровими грошима, до сьо-
годні остаточно не сформована. Разом з тим держава 
має намір упорядкувати криптовалютні відносини, 
по-перше, з метою запобігання злочинного вико-
ристання цифрових валют для легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансування теро-
ризму та здійснення іншої незаконної діяльності і, 
по-друге, для підтримки інновацій в цій сфері [5].

Венесуела наприкінці минулого року оголосила 
про започаткування власної цифрової валюти на 
зразок біткойну, для того, щоб подолати складнощі, 
спричинені глобальними економічними санкціями.

Президент США Дональд Трамп підписав новий 
законопроект, згідно з яким транзакції за обмін 
криптовалют почнеться податком. Це стало одним 
з найбільш значних змін у податковому законодав-
стві країни за останні 30 років [6].

Австрія, наприклад, регулює фінансові сер-
віси, які включають віртуальну валюту, у той час 

як в Німеччині віртуальна валюта згідно із законом 
є фінансовим інструментом, а точніше – формою 
«приватних грошей», які можуть бути оподатковані.

В Японії з квітня 2017 року цифрова валюта стала 
офіційним платіжним засобом, отримавши статус 
валюти. Китай остаточно не вирішився з впрова-
дженням криптовалюти та наразі в країні розпочався 
тиск на майнерів.

Південна Корея наразі працює над планами по 
забороні криптовалюти в цій країні.

В Німеччині вважають, що будь-яка спроба регу-
лювання криптовалют, таких як Bitcoin, повинна 
бути глобального масштабу, оскільки віртуальну 
спільноту, що не має кордонів, буде досить складно 
змусити виконувати національні та регіональні пра-
вила.

Поки єдиного рішення щодо подальшої стратегії 
розвитку криптовалюти в світі не існує, а розвиток 
і становлення криптовалюти в різних країнах світу 
не стоїть на місці і з кожним днем все більше впро-
ваджується по всьому світу [4].

Висновки. Для успішного розвитку та впрова-
дження електронних грошей необхідна ефективна 
політика держави. Біткоїн заснований на технології 
блокчейн, яка дозволяє валюті бути децентралізова-
ною, а отже, анонімною, захищеною і стабільною. 
Це робить криптовалюти чимось на зразок відкри-
тої, прозорої грошової системи. Для держави ано-
німність криптовалют є основим недоліком, уряд 
не може контролювати та оподатковувати її. Осно-
вними перевагами даного виду валют є відсутність 
емісійного центру, контролю та обмежень випуску, 
здатність генерувати валюту самостійно за допомо-
гою майнінгу, захищеність від інфляції, відсутність 
впливу факторів зовнішнього середовища. Проте, 
попри всі переваги та різноманітність поширення 
Bitcoin їх перспективи достатньо неоднозначні. Одні 
країни регламентують цю валюту на законодавчому 
рівні та стимулюють її обіг, а інші ж навпаки – забо-
роняють її використання або вносять певні обме-
ження щодо обігу цієї валюти. Велика кількість насе-
лення не може собі дозволити купівлю такої валюти 
через відсутність коштів або вважають, що такі 
угоди з криптовалютою порушують закон. Але все 
ж таки, спроби легалізації криптовалюти почалися 
з 2016 року. Європейські країни щодо прихильно 
ставляться до інновацій: проводять дослідження, 
тестують різні способи і методи їх впровадження 
в реальну економіку. Країна не може бути успішною 
в розвитку цифрової економіки за відсутності необ-
хідної нормативно-правової бази.
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Статья посвящена исследованию особенностей процесса внедрения криптовалюта в мире. Раскрыта сущность 
криптовалюта и определено, что самой известной и распространенной криптовалюта на сегодня Bitcoin. Крип-
товалюта ничем не обеспечена и существует на доверии пользователей. Основным преимуществом, которое 
привлекает пользователей Bitcoin, это анонимность. Известно, что в основе криптовалюта лежит система 
блокчейн – распределенная база данных. Выяснено, что чем популярнее монета, тем больший объем памяти 
необходим для ее хранения. Определено, что создается она с помощью электронных вычислений и представ-
ляет собой код. Процесс создания такого кода называется Майнинг. Представлены внедрения криптовалюта 
в разных странах. Изображенные преимущества и определенные недостатки, которые сдерживают ее развитие 
и использование в мире. Указанные курсы криптовалюта на сегодня. Определены перспективы дальнейшего 
развития криптовалюты.
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Обґрунтована логіка застосування системно-синергетичного підходу для пояснення трансформацій 
ринку праці як нелінійної, відкритої, дисипативної, людиноцентричної системи, що в умовах еконо-
мічної кризи зазнає потужних флуктуаційних впливів, обумовлених глобалізаційними процесами, 
інтелектуалізацією праці та переходом до постіндустріального суспільства. Доведена доцільність 
застосування синергетичного аналізу для оцінювання причин та наслідків дисбалансів і диспропор-
цій на ринку праці, що асоціюються з проходженням точок біфуркації і стрибкоподібною зміною 
ринкової кон’юнктури у відповідь на запровадження нових продуктів, технологій, методів управ-
ління. Розглянута роль нестандартних форм зайнятості як новітніх атракторів розвитку ринку праці, 
що асоціюються з новою якістю праці та сучасними критеріями визначення конкурентних переваг.
Ключові слова: ринок праці, нестандартна зайнятість, самоорганізація, синергетика, точка біфуркації.

Постановка проблеми. Український ринок праці, 
становлення якого відбувалося під впливом центра-
лізованої системи організації праці й зайнятості, 
сьогодні зазнає трансформаційної кризи і потребує 
кардинального переосмислення логіки його функці-
онування. Глобальними тенденціями розвитку ринку 
праці стають: підвищення ролі компетентності пер-
соналу як головного чинника виробництва, еволю-
ція самої природи відносин між працею і капіталом, 
широке застосування схем позикової праці, поси-
лення цінової асиметрії через зростання вартості 
розумової праці та ін. Відповідно, зростають обсяги 
попиту на працю висококваліфікованих працівників 
зі стійкими мотиваційними установками до профе-
сійного зростання та відбуваються структурні зру-
шення у пропозиції праці.

При цьому слід зважати, що глобалізація 
по-різному впливає на національні інтереси у сфері 
соціальної політики. З одного боку, долаючи кор-
донні перепони, вона розширює сфери застосування 
людської праці, виступає генератором міграційних 
тенденцій, дає шанси отримати більш високооплачу-
вану роботу і, в разі координації зусиль окремих дер-
жав, знижує напругу на регіональних ринках праці, 
створюючи можливості розвитку людського потен-
ціалу, а з іншого – ігнорує специфічні соціальні 
й культурні потреби населення країни [1, с. 376-377].

Соціально-економічний розвиток суспільства 
значною мірою залежить від досягнень науково-тех-
нічного прогресу, проте його результати у коротко- 
та середньостроковому періоді можуть мати 
й деструктивні наслідки для ринку праці, обумов-
люючи невідповідності між зростанням кількості 
працездатного населення та створенням робочих 
місць. Вплив новітніх інформаційних технологій на 

тенденції розвитку ринку праці відбувається шляхом 
трансформації соціально-економічного середовища 
професійної діяльності людини. У цьому серед-
овищі культивується принцип змагальності, відбува-
ється руйнування шаблонів, вимагається прийняття 
рішень у режимі реального часу [2, с. 94] і це, у свою 
чергу, обумовлює появу нетрадиційних методів залу-
чення робочої сили (віртуалізація і інтелектуаліза-
ція праці) та нових форм зайнятості (лізинг, праця 
волонтерів і повірених осіб, самозайнятість, крауд-
фандинг тощо).

Висока невизначеність тенденцій на ринку праці 
пояснюється тим, що стан національного ринку 
праці визначається діями у сфері макроекономічного 
регулювання, а також ефективністю дій у галузях 
загальної та професійної освіти, пенсійного забез-
печення, рівня доходів населення тощо [3, с. 60]. 
Тому надзвичайної актуальності набуває завдання 
розробки стратегічних пріоритетів соціального роз-
витку національного ринку праці, що дозволить 
закласти фундамент вітчизняної політики на ринку 
праці у довгостроковій перспективі й інституційно 
окреслити ключові вектори її реалізації [4, с. 67].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості становлення і розвитку ринку праці зна-
йшли відображення у дослідженнях багатьох науков-
ців. Зокрема, В.В. Близнюк [4], В.В. Дружиніна [5], 
Т.І. Павлюк [6], В.О. Рубежанська [7], В.В. Шапова-
лов [8] досліджують понятійно-категорійний апарат 
ринку праці в історичній ретроспективі; Л.А. Лутай 
і С.А. Тюлєнєв [9] розкривають теоретико-методоло-
гічні підходи до регулювання ринку праці в умовах 
системної кризи; В.П. Мікловда і М.І. Пітюлич [10] 
охарактеризували взаємозв’язок ринку праці з базо-
вими сегментами ринкової економіки; В.О. Рубе-
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жанська [11] дослідила вплив факторів зовніш-
нього середовища на ринок праці; І.А. Гнатенко 
та В.О. Рубежанська обґрунтували логіку впрова-
дження інноваційних заходів на ринку праці в умовах 
його циклічного розвитку [12]; Д.Р. Зоідзе акцентує 
увагу на структурних невідповідностях між попи-
том і пропозицією на ринку праці [3]; Б. Косович 
та В. Дмитрук [1], В.В. Сандугей [13], А.В. Терно 
[14] досліджують особливості функціонування 
вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації; 
П.О. Сидоренко [2], О.В. Сотнікова [15], В.О. Чувар-
динський [16] окреслюють інноваційні перспективи 
розвитку ринку праці під впливом НТП.

Цілком слушною є точка зору Т.І. Павлюк: «Сучас-
ний ринок праці став особливим ринком, що поєднує 
як ринкові, так і неринкові властивості, він давно пере-
ріс прийняті концептуальні рамки» [6, с. 14]. З точки 
зору О.В. Кондрацької, «на сучасному етапі вітчиз-
няний ринок праці перебуває у процесі становлення 
та функціонує з перманентними порушеннями сти-
хійних регуляторів зайнятості, якими є вартість і ціна 
робочої сили, свобода руху праці та капіталу, конкурен-
ція» [17, с. 84]. Як стверджує І.Л. Петрова, осмислення 
трансформації ринку праці потребує застосування 
синергетичного підходу, адекватного перебігу неліній-
них процесів в умовах динамічності, нестабільності 
та нестійкості, за яких виникає необхідність адаптації 
до постійних змін, поєднання організації та самоор-
ганізації систем та вибору вектору їх руху у напрямі 
обраних атракторів [18, с. 137]. На думку А.В. Явор-
ської, системно-синергетичний підхід цілком придат-
ний для формування багаторівневої системи регулято-
рів і детермінант впливу на ринок праці [19, с. 109].

З огляду на це, певний інтерес являє синерге-
тична інтерпретація причин та ймовірних наслідків 
змін, які відбуваються на ринку праці у процесі ево-
люції системи ринкових відносин.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є обґрунтування 

синергетичних властивостей ринку праці та визна-
чення ролі нестандартних форм зайнятості у меха-
нізмі його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
ринком праці розуміється динамічна система соці-
ально-трудових відносин між найманими працівни-
ками і працедавцями, яка функціонує на основі інфор-
мації про зміну ціни праці і відображає ступінь участі 
кожного з учасників у господарській діяльності з метою 
отримання найкращих результатів праці і реалізації 
інтересів названих суб’єктів [6, с. 15-16]. Ця дефіні-
ція охоплює цілісний процес відтворення трудового 
потенціалу, універсум якого становлять фази форму-
вання, підготовки, розподілу, перерозподілу і викорис-
тання людських ресурсів, що у своїй сукупності забез-
печують системний підхід до регулювання ринку праці 
[10, с. 69]. Загалом, ринок праці відіграє важливу роль 
у забезпеченні безперервності процесу відтворення 
найціннішого товару для суспільства – робочої сили.

Підвладний загалом законам попиту і пропози-
ції, ринок праці за багатьма принципами механізму 
функціонування є доволі специфічним, оскільки 
йому властиві суттєві відмінності від інших товар-
них ринків. Тут регуляторами є чинники не тільки 
макро- і мікроекономічні, а й соціально-психоло-
гічні, які не завжди безпосередньо стосуються ціни 
робочої сили – заробітної плати. Динаміка ринку 
праці обумовлена не лише кон’юнктурними змі-
нами, але й, певною мірою, національними традиці-
ями, чинником ментальності. Людиноцентричність 
досліджуваної системи полягає передусім у тому, 
що завдяки функціонуванню ринку праці людина 
усвідомлює свої конкурентні переваги (або їх недо-
статність), які сприяють (або перешкоджають) задо-
воленню потреб у сфері праці і дають імпульс до 
подальшого професійного зростання та самореа-
лізації. А отже, ринок праці виступає регулятором 
соціально-економічного становища працівника на 
виробництві та у суспільстві.

сфера обігу специфічного 
товару “робоча сила” і
спосіб її включення до 
економічної системи

сукупна величина
попиту і пропозиції 

робочої сили

система відносин між 
державою, підприємцями і

працівниками

механізм саморегуляції 
попиту на робочу силу та 
її пропозиції через вільний

рух зарплати і доходів

РИНОК ПРАЦІ

суб’єкти 
ринку праці

економічні 
програми, рішення 
та правові норми

ринковий механізм (попит і пропозиція робочої сили,
ціна робочої сили, конкуренція)

зайнятість, 
безробіття, 

соціальні виплати

ринкова 
інфраструктура

Рис. 1. Змістове наповнення категорії «ринок праці»
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На сучасному етапі вирізняють декілька підхо-
дів до тлумачення змісту категорії «ринок праці» 
(рис. 1).

Однак основні положення теорії ринку праці 
переглядаються з огляду на вплив таких факторів, 
як: інформатизація та інтелектуалізація виробничого 
процесу, прискорення соціально-економічного роз-
витку та впровадження досягнень НТП, посилення 
глобальної конкуренції тощо. Зокрема, під впливом 
глобалізації світовий та національний ринки праці 
дедалі більше втрачають свою замкненість та відо-
кремленість; між ними виникають транснаціональні 
потоки робочої сили, котрі набувають системоутво-
рюючого характеру. З переходом до інформаційної 
економіки формується інтелектуальний ринок праці, 
на якому скорочується зайнятість у первинному 
та вторинному секторах і розширюються рамки 
зайнятості у сфері високих технологій [1, с. 380-382]. 
Тенденції інтелектуалізації обумовлюють гнучкість 
ринку праці, одночасно створюючи умови для акти-
візації трудової поведінки, збільшення професійної 
мобільності, підвищення конкурентоспроможності 
трудового потенціалу [16, с. 42].

Також не втрачає актуальності питання про опти-
мальність співвідношення ринкового саморегулю-
вання і державного регулювання на ринку праці. 
Обґрунтування механізму саморегулювання ринку 
праці базується на відомих підходах: класичному, 
в якому мотивувалась ідея, що ринкова система сама 
по собі здатна забезпечити повну зайнятість; марк-
систській теорії, в якій ринок праці відрізняється 
від інших ринків специфікою товару «робоча сила», 
яка не тільки створює вартість, а й переносить вар-
тість усіх інших ресурсів на готовий продукт; нео-
класичному, в якому стверджується, що ринок праці 
діє на основі цінової рівноваги, а основним регуля-
тором є ціна робочої сили (заробітна плата); кейн-
сіанському, в якому ринок праці розглядається як 
явище постійної і фундаментальної нерівноваги; 
монетаристському, в основу якого покладений прин-
цип саморегулювання економічних систем; основою 
теорії гнучкого ринку є положення про необхідність 
дерегламентації ринку праці [9, с. 15].

На нашу думку, теоретико-методологічний базис 
вивчення ринку праці може бути збагачений за раху-
нок використання основ синергетики, яку ще нази-
вають нелінійною динамікою (Nonlinear Science) або 
наукою про складне (Science of Complexity). У синер-
гетичному контексті ринок праці постає як самоор-
ганізована система, стан якої змінюється передусім 
завдяки внутрішнім механізмам; при цьому зовнішнє 
середовище не є цілковитою детермінантою її змін, 
хоча може вносити суттєві елементи дезорганізації – 
ентропії [17, с. 86].

З позицій синергетичного підходу ринок праці 
є відкритою неоднорідною системою, елементи 
якої (суб’єкти) відрізняються різноякісними харак-
теристиками і різним ступенем розвитку. Від-
критість цієї системи пояснює безперервні зміни 
у таких параметрах, як кількість і структура робочих 
місць, якісні характеристики попиту і пропозиції, 

ціна робочої сили та її мобільність. Різні соціальні 
групи (сегменти ринку праці) є нечіткими множи-
нами, оскільки їх представники можуть переходити 
з однієї групи до іншої [18].

Ринок праці є нелінійною системою, для якої 
характерні незворотність стану, динамічна нерів-
новажність, несиметричність взаємодії внутрішніх 
і зовнішніх чинників, змінюваність ключових пара-
метрів залежно від часу та /або простору. Для ринку 
праці характерним є явище резонансного хвилювання, 
суть якого полягає у тому, що навіть слабкий вплив 
призводить до більшого ефекту, ніж сильний вплив, 
не узгоджений з внутрішнім потенціалом системи.

Комплексність ринку праці унеможливлює як 
його повний опис, так і здійснення точного прогнозу 
його кон’юнктури; такою системою складно мані-
пулювати, керувати або підтримувати у рівновазі. 
Управління ринком праці розглядається як «м’який» 
процес переведення системи з одного стану в інший 
за рахунок виваженого впливу на її структурні 
компоненти – попит і пропозицію. Ринок праці як 
складна система позбавлений чіткого ієрархічного 
поділу між керуючими і керованими підсистемами. 
Втім, державне регулювання зайнятості (зокрема, 
впровадження заходів щодо зменшення безробіття), 
виступаючи позаринковою централізованою фор-
мою свідомого впливу держави на ринкові відно-
сини, надає їм системно-ієрархічної властивості.

На ринку праці відбувається вільний обмін зна-
ннями та різноманітними продуктами праці, а 
ефективність конкуренції полягає у тому, що вона 
дозволяє координувати дії суб’єктів переважно вну-
трішніми механізмами. Так, кожна людина усвідом-
лює, де вона могла б відповідно до наявних умов 
вкласти свій капітал, але ці знання розпорошені. 
Ринок завдяки системі цін змушує людей діяти під 
впливом практично невідомих їм обставин, що при-
водить до незапланованих результатів. Як наслідок, 
формується конкурентне середовище, відбувається 
оформлення відповідних інститутів і суспільних тра-
дицій. Після цього суб’єктам вже немає необхідності 
погоджувати свої дії, оскільки вони функціонують 
у межах вже сформованих інститутів і отримують 
необхідні сигнали з відповідних структур.

Функціонування ринку праці має динамічні, 
еволюційно-суперечливі та багатовекторні інсти-
туційно-змінні тенденції. Аналогічно глобальним 
світовим економікам та господарським системам, 
ринок праці розвивається за спіраллю, на різних 
витках якої зароджуються, продовжують функціо-
нувати в оновленому вигляді або відмирають нее-
фективні елементи. А отже, функціонування ринку 
праці може бути інтегроване до моделі циклічної 
динаміки [12, с. 111].

Своєрідними синергетичними парадоксами 
ринку праці можна вважати наявність одночасно 
надмірної (низькокваліфікованої) і дефіцитної (вузь-
коспеціалізованої, висококваліфікованої) праці, аси-
метричності інформації, якою володіють учасники, 
поєднання тенденцій трудоголізму (надмірної пра-
цьовитості) і дауншифтінгу (добровільної відмови 
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від кар’єри і статусу) та інші прояви атипової пове-
дінки працедавців, посередників і найманих праців-
ників. Навіть безробіття не слід тлумачити як безді-
яльність, оскільки безробітний зайнятий пошуком 
корисної інформації, яка у подальшому буде інвес-
туватися в людський капітал і допоможе людині 
збільшити свої конкурентні переваги на наступних 
стадіях розвитку ринку праці.

Особливої уваги потребує вплив чинника часу 
на відносини роботодавців і найманих працівників. 
Сучасному ринку праці притаманний специфічний 
модуль часового виміру. Йдеться не лише про ради-
кальне прискорення соціально-економічних проце-
сів, а й їх аритмічність – поєднання тенденцій синх-
ронізації і десинхронізації швидкостей. Швидкісна 
аритмічність, у свою чергу, корелює з «просторовою 
турбулентністю», що означає дематеріалізацію про-
стору, відносну втрату ним економічної цінності. 
Відносини купівлі-продажу на ринку праці носять 
безперервний характер, а отже, робоча сила, зайнята 
у певний момент часу, не може вважатися спожитою 
та такою, що вийшла з ринку праці раз і назавжди. 
Про дематеріалізацію простору, у свою чергу, свід-
чить поява віртуальних робочих місць, дистанційної 
зайнятості, фрілансерства.

Синергетика дозволяє по-новому оцінити при-
чини й наслідки можливих дисбалансів і диспропор-
цій на ринку праці (рис. 2). Дисбаланс розглядається 
як невідповідність між попитом і пропозицією люд-
ських ресурсів; диспропорції ринку праці проявля-
ються у нестачі кваліфікованих кадрів в окремих 
галузях і за професіями, невідповідності структури 
професійної освіти потребам ринку праці за ква-
ліфікаційним рівнем і професійною структурою 
[8, с. 124]. У результаті виникнення диспропорцій 

складається критична ситуація, коли, з одного боку, 
неможливо задовольнити потреби суспільства (галу-
зей, регіонів, організацій) у працівниках певних спе-
ціальностей, а з іншого – з’являються стійкі групи 
населення, які мають труднощі з працевлаштуван-
ням, не беруть участі у суспільному виробництві, 
потребують соціальної допомоги [3, с. 63].

Траєкторія розвитку ринку праці має як біфурка-
ційні зони імовірнісного розвитку, що виявляються 
як моменти перелому тенденцій циклу (наприклад, 
поява нових професій, кардинальна зміна підходів 
до організації праці), так і більш стійкі та перед-
бачувані періоди, в яких, зокрема, складені плани 
щодо підготовки певної чисельності працівників 
відповідних професій можуть бути підтверджені 
попитом з боку власників капіталу, а сам працівник 
має найкращі шанси реалізувати власні професійні 
і кар’єрні амбіції. Однак стадії еволюційного розви-
тку на сучасному етапі все частіше наповнюються 
незгасимими флуктуаціями, перериваються біфурка-
ціями (точками невизначеності), після проходження 
яких розширюється сфера появи нових атрактивних 
цілей, траєкторій розвитку та, відповідно, збільшу-
ється спектр суспільного вибору.

Біфуркація позначає можливий подальший роз-
галужений шлях ринку праці через зміну атракто-
рів, здатних оптимізувати відбір постбіфуркаційних 
варіантів ринкової кон’юнктури. Ринковий атрактор 
притягує множинність у соціально-економічному 
просторі ринку праці, завдяки чому будь-яке новатор-
ське рішення стрибкоподібно змінює кон’юнктуру 
та створює потік матеріальних, людських і фінан-
сових ресурсів для впровадження інновацій. Струк-
тури-атрактори визначають різноманітні форми май-
бутньої організації ринку праці, який має не один, 

Циклічність розвитку
ринкової економіки

Коливання (флуктуації) попиту і 
пропозиції робочої сили

галузеві диспропорції
(причина: відмінності у темпах 

розвитку галузей економіки)

територіальні диспропорції
(причина: територіальні 

відмінності у розвитку економічного
і трудового потенціалу)

соціально-демографічні диспропорції 
(причина: різна конкурентоспромож-

ність окремих груп населення)

професійно-кваліфікаційні 
диспропорції (причина: невідповідність

структури професійної освіти 
перспективним потребам ринку праці)

САМООРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОДАЛЬШЕ УСКЛАДНЕННЯ
СИСТЕМИ “РИНОК ПРАЦІ”:

підвищення вимог до працівників, поява інноваційного типу зайнятості, посилення 
взаємозв’язків між виробництвом, наукою, освітою та державним регулюванням
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Рис. 2. Логіка виникнення диспропорцій та «точок біфуркації» в системі «ринок 
праці», що обумовлюють її здатність до самоорганізації та ускладнення
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а кілька шляхів еволюції. Тобто на зміну стабільній 
кінцевій цілі приходить біфуркаційне дерево можли-
востей, а процес розвитку трактується не як плано-
мірний рух до цілі, а інтеграційний процес, на кож-
ному етапі якого здійснюється вибір, визначальний 
для подальших шляхів еволюції [17, с. 86-87].

Біфуркаційна нестійкість виникає у зоні переходу 
від домінування монопольних сил до більш вільної 
конкуренції, підштовхуючи до розвитку нових тех-
нологій. Криза виникає тоді, коли наявна структура 
вступає у конфлікт із запитами нової технології 
[20, с. 36-37]. Зокрема, становлення постіндустрі-
ального суспільства супроводжується посиленням 
протиріччя між наукомісткими і традиційними тех-
нологіями, широке запровадження яких призводить 
до звуження сфери застосування робочої сили. При 
цьому формування нової професійно-кваліфікацій-
ної структури проходить під впливом протилежних 
тенденцій: з одного боку, посилюється суспільний 
поділ праці, поглиблюється диференціація професій 
і спеціальностей; з іншого – відбуваються інтегра-
ційні процеси, що проявляються в універсалізації 
професійних знань та навичок, зростанні значення 
широкопрофільної підготовки [15, с. 99].

Як зазначає М.Р. Личковська [21, с. 30], сучасний 
стан соціально-трудових відносин може бути оха-
рактеризований як перехідний, в якому співіснують 
індустріальна і постіндустріальна конфігурації сис-
теми. Це обумовлено контрпродуктивним впливом 
певних факторів (флуктуацій), які утримують сис-
тему у точці біфуркації, в якій її стан відрізняється 
крайньою нестабільністю і невизначеністю. Штучне 
стримування розростання трансформаційних змін 
негативно позначається на ефективності функціону-
вання системи зайнятості, що призводить до недо-
використання резервів підвищення продуктивності 
та недовиробництва суспільного продукту.

В умовах кризових явищ наростають прояви хаосу 
і посилюється тенденція до самоорганізації, тобто 
механізм регулювання ринку праці «вмикає» адапта-
ційні засоби, індивідуалізовані залежно потреб і пер-
спектив кожного сегмента його соціальної структури 
[18]. При цьому головну роль починають відігравати 
елементи, здатні взаємодіяти з приводу позитивного 
зворотного зв’язку, запускаючи механізми самоорга-
нізації шляхом створення дисипативної структури.

Функції дисипативної структури полягають 
у переосмисленні, перегляді і зміні стратегічних 
та оперативних правил системи, тобто організації 
нової структури на місці попередньої [22, с. 33]. 
Характеризуючи дисипативну систему розвитку 
регіонального ринку праці, І.А. Гнатенко і В.О. Рубе-
жанська [12] звертають увагу на ентропію (дезорга-
нізацію системи) під час переходу до певних про-
міжних фаз циклу розвитку: пожвавлення (можливі 
підфази – старт і прискорення); процвітання (зрос-
тання, бум); рецесія (занепад, падіння) та криза 
(депресія). Наприклад, дисипативний стан розвитку 
системи ринку праці Донецької та Луганської облас-
тей призводить до хаотичного руху внаслідок втрати 
внутрішніх адаптаційних процесів та невпорядко-

ваного реагування на неконтрольовану ентропію 
системи, що обумовлює макроскопічне зростання 
флуктуацій та наближення до точки біфуркації. Як 
наслідок, підсилення ентропії призводить до флук-
туації системи через виникнення соціальної напру-
женості, збільшення безробіття, соціально-еконо-
мічної нерівності тощо.

Флуктуації зовнішнього оточення, з одного боку, 
збільшують дезадаптацію ринку праці. Водно-
час кризові явища сприяють зародженню стійкого 
атрактора структурної стабільності, в якій система 
досягає параметричної оптимізації в нових зовніш-
ніх умовах за рахунок реалізації кардинальних 
заходів для виходу з кризи, які ініціюють суб’єкти 
ринку праці [12, с. 114]. Так, інноваційній еконо-
міці адекватний новий тип зайнятості, орієнтований 
на постійне оновлення її змісту, структури, видів, 
форм. Згідно з синергетичним підходом, зайнятість 
інноваційного типу можна трактувати як систему 
трудових відносин з приводу включення працівників 
до суспільного виробництва, що характеризується 
новою якістю праці (з інтенсивним використанням 
знань, інформації, творчості), котра перетворюється 
на продуктові, технологічні, управлінські, організа-
ційні, соціальні інновації на всіх рівнях економічної 
системи та породжує синергію соціального і еконо-
мічного ефектів [15, с. 101].

Трансформація інституту зайнятості, безумовно, 
змінює усталені параметри системи «ринок праці» 
[23, с. 297]. Будучи фактором порушення порядку 
у цій системі, диверсифікація відносин зайнятості 
водночас перетворюється на конкурентну перевагу, 
від якої залежить здатність ринку праці пристосо-
вуватися до стрімких змін в економічному, соціаль-
ному та інституційному середовищах.

Стандартною вважається зайнятість на підприєм-
стві за наймом у режимі повного робочого дня, на 
основі безстрокового трудового договору, під без-
посереднім керівництвом роботодавця або призна-
чених ним менеджерів. Збереження такого підходу 
є аналогічним утриманню системи у стані рівно-
ваги, який є досить зручним (з точки зору соціальної 
стійкості), але використання виключно стандартних 
методів і форм зайнятості не завжди сприяє досяг-
ненню «точки оптимуму» у мінливому ринковому 
середовищі. Тому поряд з домінуючими стандарт-
ними формами зайнятості завжди існував сегмент 
ринку праці, який охоплював альтернативні робочі 
місця і працівників, зайнятих у нестандартних умо-
вах (це положення відображене у теоріях дуалізму 
ринку праці).

Усі форми зайнятості (і трудових відносин), 
які відхиляються від стандарту, розглядаються як 
нестандартні (альтернативні) (рис. 3). Розвиток 
нестандартних форм зайнятості і нестійкість соці-
ально-трудових відносин – основні причини явища, 
яке дістало назву «прекаризація» (з англ. «precarious 
employment» – сумнівна (ненадійна, ризикована) 
зайнятість) [23, с. 297]. Ознаками нестандартної 
зайнятості є: відносно низька стабільність (нерів-
новажність) трудових відносин; нестандартність 
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робочого часу й робочого місця (просторово-часова 
рекомбінація системи); обмежений доступ до соці-
ального захисту (акцент на самозабезпеченні).

Цілком слушною є думка С.В. Легомінової, яка 
стверджує, що зростання зацікавленості до нестан-
дартних форм зайнятості слід розцінювати як 
самоорганізацію ринку праці [24, с. 42]. Ці форми 
зайнятості базуються на нестандартних організа-
ційно-правових умовах, надають можливість само-
стійної діяльності, знижують регламентацію в орга-
нізації праці та виробництва, прийнятті рішень. 
Вони дозволяють суспільству зменшити гостроту 
проблем безробіття через надання різним категоріям 
населення можливостей отримувати дохід, підтри-
мувати рівень своєї кваліфікації та працездатності, а 
підприємствам маніпулювати обсягом робочої сили, 
не створюючи при цьому соціальної напруги через 
звільнення працівників. Водночас, надмірна гнуч-
кість соціально-трудових відносин веде до зрос-
тання частки працівників з нетривалим спеціальним 
стажем, і це нівелює стимули до інвестицій у спе-
цифічний людський капітал, руйнує трудову мотива-
цію та обумовлює додаткові кадрові ризики.

Соціально оптимальна міра гнучкості ринку 
праці – це ретельно вивірений та мінливий у часі 
баланс між захисними заходами для працівника 
і ліберальними нормами використання праці для 
роботодавця за наявності ефективної системи регу-
лювання [25, с. 121]. Стандартизація зайнятості 
може розглядатися як «примусове» впорядкування 
ринку праці, тоді як допустимі відхилення від неї – 

це досить корисний для розвитку системи прояв її 
здатності до самоорганізації.

Для того щоб досягти поєднання гнучкості ринку 
праці й захищеності працівників, свого часу була 
розроблена концепція «флексік’юріті» (flexicurity). 
Сутність концепції полягає у наданні можливостей 
роботодавцям вільно звільняти і наймати працівни-
ків за рахунок «м’якості» законодавства у трудовій 
сфері. Разом з тим, модель характеризується високим 
рівнем соціального захисту безробітних, програмами 
«активації», що покликані допомогти звільненим 
знайти нову роботу шляхом підвищення кваліфі-
кації або здобуття трудових навичок у новій сфері 
діяльності за рахунок держави. Таким чином, дер-
жава законодавчо закріплює гнучкі умови наймання 
й вивільнення працівників, що надають роботодав-
цеві значний ступінь свободи. Водночас вона бере на 
себе додатковий обсяг соціальних зобов’язань, що 
компенсує працівникам зниження обсягу соціальних 
гарантій від роботодавців [26, с. 198-199].

Ефективним інструментом оптимізації відно-
син зайнятості вважається формування іннова-
ційних кластерів, що обумовлюють нові форми 
взаємозв’язків між виробництвом, наукою, осві-
тою і державним регулюванням, дозволяють кон-
солідувати ресурси й отримувати ефект синергізму 
[24, с. 42]. Функціонування інноваційних кластерів 
передбачає виробництво конкурентоздатної про-
дукції, обумовлює економічне зростання, розширює 
експортні позиції, а тим самим забезпечує стійке 
зростання зайнятості на ринку праці.

Біфуркаційний перехід до форм нестандартної зайнятості:
повна зайнятість за умов гнучких форм організації робочого часу; неповна зайнятість; 
тимчасові працівники; вторинна зайнятість; зайнятість на основі договорів цивільно-

правового характеру; надомна праця; праця за викликом; дистанційна зайнятість; 
позикова праця (лізинг, аутстафінг, аутсорсинг); неформальна зайнятість (у т. ч.

самозайнятість); незареєстрована зайнятість у неформальному секторі

Переваги:
збільшення можливостей для 

працевлаштування, зменшення витрат 
на утримання робочої сили, зниження 

соціальної напруги у суспільстві

Недоліки:
дегуманізація трудових 

відносин, збільшення кадрових 
ризиків, обмеженість 
соціального захисту

Знаходження нової рівноваги між забезпеченням гнучкості ринку праці (самоорганізація,
хаотичність) і соціальним захистом працівників (організація, порядок)

“Стандарт” зайнятості (рівновага):
урівноваженість, передбачувана контрольованість динаміки 

соціально-трудових відносин

Чинники порушення рівноваги: глобалізація, фінансова криза, економічна 
й політична нестабільність, тінізація ринку праці, слабкий контроль з боку 

держави за дотриманням положень чинного трудового законодавства

Рис. 3. Відхилення від «стандарту» зайнятості на ринку праці у точці біфуркації
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Висновки. Сучасний ринок праці виступає як спе-
цифічна інституційна угода, що структурує взаємодії 
господарюючих індивідів на рівні всієї надскладної 
макроекономічної системи, визначає вибір ними пев-
ної моделі поведінки в умовах невизначеності і нелі-
нійності економічного середовища. Кожного разу, 
коли економічна система опиняється у точці біфур-
кації, сучасний інституційно оформлений ринковий 
механізм здатний вивести її на одну з найефектив-
ніших траєкторій подальшого розвитку. Водночас, 
державне регулювання ринку праці постає як регуля-
тивна підтримка процесу, що самоорганізується.

Синергетичний підхід до аналізу сучасних транс-
формацій, що відбуваються на ринку праці, дозво-
ляє усвідомити, що домінування стандартних форм 
зайнятості є аналогом штучного утримання стану 
рівноваги, який заважає системі адаптуватися до 
нових вимог глобальної економіки та постіндустрі-
ального суспільства. Нова просторово-часова кон-
фігурація економічного простору обумовлює зміни 

у співвідношенні попиту і пропозиції робочої сили, 
а також підходах до ціноутворення на ринку праці. 
Під впливом внутрішніх та зовнішніх флуктуацій 
ринок праці наближається до чергової точки біфур-
кації, проходження якої символізує утворення нових 
структур-атракторів, або цілей політики зайнятості. 
Параметрами порядку на ринку праці починають 
виступати нестандартні (атипові) форми зайнятості, 
пов’язані передусім із самоорганізацією суб’єктів, 
збільшенням самостійності їхніх дій та відповідаль-
ності за якість трудового життя. Ці форми зайнятості 
дозволяють знизити наростаючий рівень ентропії 
ринку праці завдяки уникненню жорсткої прив’язки 
до одного робочого місця, заохоченню до поліварі-
антної кар’єри, провадженню концепції «навчання 
упродовж життя», поширенню інформації про мож-
ливості набуття конкурентних переваг.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у необхідності розробки цілісного синергетичного 
механізму функціонування ринку праці.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ОТНОШЕНИЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
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Обоснована логика применения системно-синергетического подхода для объяснения трансформаций рынка 
труда как нелинейной, открытой, диссипативной, человекоцентричной системы, которая в условиях экономи-
ческого кризиса испытывает мощные флуктуационные воздействия, обусловленные глобализационными про-
цессами, интеллектуализацией труда и переходом к постиндустриальному обществу. Доказана целесообраз-
ность применения синергетического анализа для оценки причин и последствий дисбалансов и диспропорций 
на рынке труда, ассоциирующихся с прохождением точек бифуркации и скачкообразным изменением рыноч-
ной конъюнктуры в ответ на введение новых продуктов, технологий, методов управления. Рассмотрена роль 
нестандартных форм занятости как новейших аттракторов развития рынка труда, ассоциирующихся с новым 
качеством труда и современными критериями определения конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: рынок труда, нестандартная занятость, самоорганизация, синергетика, точка бифуркации.

SYNERGETIC INTERPRETATION OF THE TRANSFORMATION  
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The logic of the application of the system-synergetic approach for explanation of the labour market transformations as 
a nonlinear, open, dissipative, human-centric system, which undergoes strong fluctuation influences due to globalization 
processes, intellectualization of labour and the transition to a post-industrial society under conditions of an economic crisis 
has been grounded. The expediency of using synergetic analysis to evaluate the reasons and consequences of imbalances 
and disproportions in the labour market associated with passing bifurcation points and a frivolous change in market conditions 
in response to the introduction of new products, technologies and management methods has been proved. The role of non-
standard forms of employment as the newest attractors of the labour market development, which are associated with the new 
quality of labour and modern criteria for determining the competitive advantages has been considered.
Keywords: labour market, non-standard employment, self-organization, synergetics, bifurcation point.
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У статті розглянуто основні переваги та недоліки валютного регулювання України. Розроблено реко-
мендації щодо лібералізації валютного регулювання, який містить, визначення рівня ризику валют-
них операцій щодо їх проведення з метою непродуктивного вивезення капіталу за межі України.
Ключові слова: лібералізація, передумови лібералізації, наслідки лібералізації, валютне регулю-
вання, недоліки лібералізації, переваги лібералізації.

Постановка проблеми. Інноваційні процеси, які 
відбуваються у світовому господарстві, та у госпо-
дарстві України зокрема, надзвичайно виразно зна-
ходять своє відображення у фінансово-правовому 
секторі економічних відносин. Різні сегменти фінан-
сових відносин дедалі більше інтегруються внаслі-
док використання сучасних підходів до прийняття 
рішень із питань фінансового управління.

Темпи світової фінансової глобалізації та досить 
значний рівень відкритості національної еконо-
міки вимагають створення нових підходів до функ-
ціонування механізму валютного регулювання. 
Однією з головних частин його реформування має 
стати поетапна лібералізація, саме вона сприятиме 
розширенню можливостей залучення іноземного 
капіталу та впровадженню в Україні позитивного 
досвіду монетарного регулювання провідних країн 
світу. Застосування зарубіжного досвіду лібералі-
зації сприятиме досягненню позитивних наслідків 
та мінімізує пов’язані із нею ризики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження валютного регулювання України при-
свячено наукові праці С. Корабліна, О. Петрика, 
А. Гриценка, В. Міщенка. Оцінюванням основних 
переваг та загроз лібералізації валютного регулю-
вання займалися вітчизняні науковці Я. Белінська, 
О. Береславська, О. Боришкевич, А. Даниленко, 
В. Панькевич та інші. Незважаючи на велику кіль-
кість публікацій, існують і досі невирішені проблеми, 
що заважають розширенню каналів довгострокових 
валютних надходжень в Україну та доступу до між-
народних фінансових ринків.

Цілями статті є обґрунтування переваг та ризи-
ків лібералізації валютного регулювання та визна-
чення послідовності заходів для забезпечення її 
успішного запровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регулювання валютного ринку посідає важливе 
місце у системі заходів щодо забезпечення стабіль-

ного розвитку банківської системи країни. Валютне 
регулювання є складовою частиною державного 
регулювання економіки загалом. Проте воно має свої 
особливості, оскільки повинно враховувати зміни 
курсу національної валюти, характеристику тен-
денцій на міжнародних валютних ринках, конкретні 
заходи НБУ щодо регулювання валютного ринку, а 
також внутрішні та зовнішні чинники, що вплива-
ють на стан валютної системи країни.

Слід зазначити, що основною метою валютної 
політики НБУ як складової монетарної політики 
є досягнення стабілізації курсу національної гро-
шової одиниці та забезпечення збалансованості 
платіжного балансу країни. Останніми роками 
фінансова і банківська системи України зазнали 
суттєвих негативних змін під впливом світових 
тенденцій та наслідків фінансової кризи. Так, 
з 2014 року економіка країни потрапила під вплив 
різнорідних чинників зовнішнього та внутріш-
нього характеру, наслідків нестабільної політичної 
та соціально-економічної ситуації, а також неефек-
тивної політики держави з реформування моне-
тарної системи, наприклад, дій НБУ як регулятора 
діяльності комерційних банків, одним із шляхів 
вирішення економічно-соціальної кризи є лібералі-
зація валютного регулювання.

Лібералізація валютного регулювання – це посту-
пове зняття валютних обмежень на поточні та фінан-
сові операції платіжного балансу, а також зменшення 
втручання центрального банку та органів влади 
у функціонування валютного ринку [1, с. 29].

Упродовж останніх років країни з розвинутою 
економікою цілеспрямовано скасовували обмеження 
на взаємну інтеграцію та лібералізовували свої 
фінансові ринки. Першою країною в якій розпочався 
процес лібералізації є США, згодом даний процес 
отримав свій розвиток у Франції та Великобританії. 
Створення Європейського Союзу, дало поштовх до 
лібералізації й інтеграції фінансової та банківської 
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діяльності, а з кінця 1990-х років ці тенденції поши-
рилися й на країни, що розвиваються [2, с. 43].

Розрив між економіками країн, які пройшли етап 
лібералізації валютного законодавства, та Україною, 
яка зволікає з ринковою трансформацією з кожним 
роком все збільшується. Оцінюючи надходження іно-
земного капіталу до країн, що розвиваються, можна 
сказати, що у 2017 р. Вони сягнули 970 млрд дол. 
США, а це на 35% більше за показник 2016 року, про-
гнозовано, що у 2018 р. перевищать 1 трлн дол. Очі-
кується, що найбільшу частку в них займуть прямі 
іноземні інвестиції (надалі ПІІ) – 558 млрд дол., або 
54% від загального обсягу надходжень [6, с. 21].

В Україні ж середньорічні надходження ПІІ 
у 2015-2017 рр. становили приблизно 3 млрд дол., і їх 
частка була пов’язана з із залученням міжфірмового 
боргу та конвертацією боргів банківського сектору 
у капітал. При цьому, ці суми значно менші від річ-
них обсягів залучених Україною ПІІ, та абсолютно 
не відповідають економічним потребам національної 
економіки, адже саме ці інвестиції мають виступати 
джерелом інвестицій в основний капітал підпри-
ємств. Для прискорення економічного зростання до 
5-7% на рік, необхідно вийти на співвід-
ношення валових інвестицій в основний 
капітал до ВВП на рівні близько 25-30%. 
Оскільки, позитивний вплив на загальну 
продуктивність праці мають надходження 
прямих і портфельних інвестицій у націо-
нальну економіку, а особливо у новоство-
рені компанії,. Очевидним є також те, що 
наближення рівня доходів населення до 
показників розвинених країн світу прямо-
залежне від поглиблення фінансової інте-
грації із глобальними ринками капіталу 
сприяє рис. 1.

Для забезпечення ефективної абсорбції 
цих інвестицій мають бути створені необ-
хідні передумови:

– очищення, розвиток і поглиблення 
фінансових ринків,

– забезпечення надійного захисту прав кредито-
рів тощо.

До основних позитивних та негативних результа-
тів лібералізації валютного регулювання слід відне-
сти табл. 1.

Тому, Національний банк України представив 
проект закону «Про валюту», після прийняття якого 
має втратити чинність «Декрет про валютне регулю-
вання», що діє з 1993 року.

«Декрет про валютне регулювання» був запрова-
джений у період, коли необхідно було стримати від-
плив капіталу з країни. На сьогодні, декрет є доволі 
жорсткою системою для припливу капіталу, та пред-
метом багатьох дискусій, рішенням яких були лише 
косметичні зміни до документа.

Ймовірно, що даний декрет був зручним для 
багатьох:

– для Національного банку, який вважав, що 
контролює відплив капіталу з України, маючи для 
цього достатній адміністративний інструментарій;

– для учасників ринку, які повинні були б дотри-
муватися його вимог,але використовували різнома-
нітні схеми виведення капіталу за кордон.

Таблиця 1
Переваги на ризики лібералізації для України на основі зарубіжного досвіду

Переваги Ризики

- спрощення доступу на міжнародний фінансовий ринок; - порушенням макроекономічної стабільності вна-
слідок підвищеної чутливості до зовнішніх шоків;

- збільшення обсягів національних фінансових ринків та 
зниження рівня їх монополізації;

- циклічним рухом іноземних короткострокових 
капіталів та раптовим реверсом капіталу;

- здешевлення вартості та поліпшення дислокації внутріш-
ніх позичкових ресурсів; - імовірною концентрацією іноземних інвестицій 

в окремих, переважно сировинних, галузях еко-
номіки при їх нестачі в інших галузях (так званий 
«синдром голландської хвороби»);

- оптимізація доступу довгострокових надходжень на 
внутрішній фінансовий ринок та розширення іноземного 
інвестування;
- доповнення внутрішнього накопичення капіталу за раху-
нок збільшення іноземних інвестицій, а також технічне 
переоснащення виробництва та підвищення кваліфікації 
персоналу;

- домінуванням іноземного банківського капіталу 
на внутрішньому фінансовому ринку

- стимулювання економічного зростання країни-реципієнта 
та підвищення добробуту її населення.

Створено автором на основі джерела [1, с. 29-31]
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Рис. 1. Надходження ПІІ та ВВП (за ПКС) на одну особу, 
дол. США
Розроблено на основі джерела [8]
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Як результат застарілого декрету, в країні вибу-
дувалась логіка ведення бізнесу за допомогою посе-
редників, офшорних компаній, та зареєстрована на 
нерезидентів власність на найбільші об’єкти бізнесу 
та нерухомості. Часті кризи призводили до застосу-
вання Національним банком обмежувальних заходів, 
які у свою чергу спиралися на положення декрету 
та не давали можливість стабілізувати ситуацію на 
валютному ринку і в економіці [6, с. 7].

Для того, щоб перейти до сучасної, ліберальної 
та прозорої моделі валютного регулювання Націо-
нальний банк України представив проект закону «Про 
валюту», після прийняття якого має втратити чинність 
«Декрет про валютне регулювання», що діє з 1993 року.

Незважаючи на кілька переваг які має новий зако-
нопроект у порівнянні з застарілим актом, все одно 
продовжуватиметься логіка валютного контролю, 
валютного нагляду (рис. 2).

Зміни, які відбудуться одразу після прийняття 
закону «Про валюту» є такі:

– Скасування валютних ліцензій для інвесту-
вання за кордон.

Запровадження спрощеного порядоку ліцензу-
вання операцій фізичних осіб із розміщення коштів 
за кордоном та інвестування в іноземні активи. Уже 
з лютого 2017 р. обсяг операцій, які підлягають 
індивідуальному ліцензуванню, було звужено до 
пов’язаних із перерахуванням коштів із України. Від-
тоді операції за рахунок коштів із джерелами похо-
дження за межами України, такі як заробітна плата, 
пенсія, отримані дивіденди чи спадщина, здійсню-
ються без обмежень та не підлягають ліцензуванню.

Для операцій у межах встановлених обсягів, а 
саме 50 тис. дол. США в еквіваленті на одну особу 
протягом одного календарного року, передбачено 
процедуру автоматичного електронного ліцензу-
вання, що дасть змогу отримувати валютну ліцензію 
одночасно з проведенням платежу [7, с. 22].

Залишиться лише два види ліцензій:
– звичайна банківська ліцензія
– валютна ліцензія для небанківських фінансових 

установ.
Налідком слугуватиме те, що населення та компа-

нії зможуть інвестувати за кордон без потреби отри-
мувати спеціальні ліцензії. Ймовірно, НБУ запро-
вадить замість ліцензій дозволи – в рамках закону 
це можливо зробити на розсуд НБУ, а складність їх 
отримання, залежатиме від Нацбанку.

– Скасують санкції за порушення валютного зако-
нодавства компаніями.

Тобто, у разі порушення строків розрахунків за 
експортними та імпортними операціями, державні 
органи позбавляються можливості зупиняти діяль-
ність підприємств.

Законом скасовується 37 стаття закону «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», яка описує спеці-
альні санкції для порушників, за новим законодав-
ством – підприємства платитимуть пеню та штрафи.

– Банки зможуть вільніше оперувати валютою.
Проект декларує принцип «дозволено все, що 

не заборонено законом». Ймовірно, що українські 
банки, ще якийсь час розбиратимуться в деталях під-
законних актів, адже поки що не зрозуміло: які опе-
рації з валютою будуть доступні відразу; чи зможуть 
банки пропонувати клієнтам валютні перекази між 
рахунками, відкривати гривневі рахунки для нерези-
дентів, купувати іноземні цінні папери або надавати 
кредити компаніям з інших країн.

Висновки. Отже, в Україні, де за 25 років наці-
ональна валюта так і не стала вільно конвертова-
ною, а економіка з кожним роком все далі і далі 
зазнає ударів, запроваджувати принципи вільного 
руху капіталів трохи зарано. Один невірний крок 
може призвести до витіку капіталів та падіння 
фінансової системи.

Тому, розглянувши усі за та проти нового закону 
можна сказати, що найоптималь-
нішим підходом буде внесення 
змін до вже існуючих законодав-
чих актів: «Про Національний 
банк», «Про банки і банківську 
діяльність», до Податкового 
та Митного кодексів. Новий 
закон фактично дублює декрет, 
але, на відміну від оригінального 
документа, є рамковим і занадто 
багато залишає на відкуп НБУ. 
Більше того, багато норм нового 
законопроекту вже містяться, 
наприклад, в розділі про грошово-
кредитну діяльність регулятора 
в законі про Національний банк.

Надмірна зарегульованість 
валютного ринку відлякує інвес-
торів. Крім того, електронне 
декларування чітко продемон-
струвало, що валютне законо-
давство в Україні дотримується 
далеко не всіма.
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Рис. 2. Основні зміни валютного регулювання
Розроблено автором на основі джерел [3; 4; 9]
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Тому, логічно було б спочатку спростити подат-
кові правила, знизити до мінімуму регуляторне 
навантаження та забезпечити здорову конкуренцію 
(попутно знищивши корупцію). Це б залучило капі-

тали в Україну, а не навпаки, заставляло б їх бігти 
звідси. Розбудувати тут потужні експортні галузі, які 
б забезпечили постійний притік валюти і унеможли-
вили «валютні» коливання.
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В статті розглянуто питання особистого страхування в Україні, розкрито його роль в системі соціаль-
ного захисту населення. Охарактеризовано основні види особистого страхування. Проаналізовано 
та підсумовано показники діяльності вітчизняного ринку особистого страхування, подано оцінку 
його сучасного стану. Проаналізовано основні проблеми і фактори, що стримують розвиток цього 
напряму страхування. Надано рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери 
страхування життя в Україні.
Ключові слова: cтраховий ринок, особисте страхування, страхування життя, валові страхові пла-
тежі, страхові продукти «life».

Постановка проблеми. Особисте страхування 
населення є найважливішим елементом соціаль-
ної системи держави, воно дозволяє успішно вирі-
шувати багато суспільних проблем, а також задо-
вольняти потреби фізичних осіб в забезпеченні 
стійких гарантій захисту їх економічних інтересів, 
збереження добробуту і здоров’я. Життєвий рівень 
в Україні є одним із найнижчих у Європі. Занадто 
велика частина населення проживає за межею бід-
ності. Стара система соціального захисту незахище-
них верств населення зруйнована, проте нова в умо-
вах дії ринкових регуляторів недобудована. Частково 
питання подолання соціального захисту населення 
вирішуються шляхом страхування життя, медичного 
страхування та страхування від нещасних випадків 
чи професійних захворювань, а також страхування 
інших ризиків.

Саме через низький рівень соціального захисту 
життя та здоров’я громадян України, недостатню 
фінансову забезпеченість осіб при виході на пен-
сію чи втраті працездатності, повільні темпи впро-
вадження пенсійної та медичної реформ, а також 
з огляду на світовий досвід, що підтверджує необхід-
ність та дієвість даного сектору страхування, обрана 
тема потребує детальнішого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 
відмітити, що вагомий внесок у дослідженні питаня 
особистого страхування зробили такі вчені, як: 
Н.М. Внукова, І.Л. Ходаковська, М.В. Мних та інші. 
Такі проблеми, як функціонування та розвитку стра-
хового ринку, розглядаються в працях таких зару-
біжних науковців: А.К. Шахова, Є.Ф. Дюжикова, 
Є.Ф. Брігхема, У.Ф. Шарпа.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослі-
дження форм особистого страхування та визначення 
теоретичних аспектів. Аналіз розвитку даного сек-

тору ринку в Україні, виокремлення основних про-
блем, а також розробка рекомендацій щодо покра-
щення ситуації на ринку страхування.

Виклад основного матеріалу. Добре налаго-
джена страхова справа сприяє розвитку самого біз-
несу і допомагає вирішувати соціальні проблеми. 
Зараз також важливим для розвитку ринку страхових 
послуг є його забезпечення висококваліфікованими 
кадрами, які б інформували населення про необхід-
ність і важливість страхування, бо саме громадяни 
і є потенційними споживачами цих страхових послуг 
[4, с. 25]. Однією з галузей страхування є особисте 
страхування, яке має на меті надання певних послуг 
фізичним та юридичним особам. Ці послуги передба-
чають страховий захист застрахованих у разі настання 
несприятливих подій для їхнього життя і здоров’я. 
Особисте страхування може здійснюватися в добро-
вільній і обов’язковій формі. Як галузь, особисте 
страхування науковці поділяють на дві підгалузі: стра-
хування життя та страхування здоров’я. Необхідність 
особистого добровільного страхування зумовлюється 
як ризиковим характером відтворення робочої сили, 
так і підвищенням ступеню ризику життя у зв’язку 
з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також зрос-
танням питомої ваги людей похилого віку в загальній 
чисельності населення. Це ускладнює захист особис-
тих інтересів громадян з боку держави та за її раху-
нок і передбачає формування захисних механізмів 
за рахунок перерозподілу індивідуальних доходів 
[7, с. 256]. Основними підгалузями особистого стра-
хування є: страхування від нещасних випадків; стра-
хування життя; медичне страхування. Більш детально 
розглянемо кожен з підгалузей [1].

На відміну від страхування майна особисте стра-
хування не забезпечує відшкодування матеріальних 
збитків, а дозволяє одержати грошову допомогу 
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застрахованим громадянам або їхнім сім’ям. Така 
допомога надається в разі смерті застрахованого 
члена сім’ї чи втрати ним здоров’я або працездат-
ності [3]. Специфічною формою особистого стра-
хування є страхування на дожиття, змістом якого 
є нагромадження визначеної страхової суми до кінця 
дії договору страхування. Це страхування сприяє 
зміцненню матеріального добробуту населення, 
дає можливість створювати грошові джерела для 
додаткового страхового захисту вже досягнутого 
рівня життя. Особисте страхування спрямовано на 
доповнення соціального страхування. Між ними, як 
формами прояву економічної категорії страхування, 
є взаємозв’язок [2, с. 78]. Особисте страхування 
у сучасних економічних умовах практично єдина 
галузь економіки України, яка протягом декількох 
років має стабільний значний щорічний приріст 
обсягів наданих послуг.

Валові страхові платежі (премії, внески) 
при страхуванні життя за 2016 рік становили 
2 756,1 млн. грн., що на 26,0% більше, ніж за 2015 рік 
(станом на 31.12.2015 – 2 186,6 млн. грн.). Валові 
страхові платежі (премії, внески) при страхуванні 
життя за 2017 рік становили 2 021,7 млн. грн., що на 
1,7% більше, ніж за 2016 рік (станом на 30.12.2016 – 
1 987,2 млн. грн.) [6].

Структура валових надходжень страхових плате-
жів (премій, внесків) станом на 30.12.2017 має такий 
вигляд:

– 1 936,9 млн. грн. (або 95,8%) – що надійшли від 
фізичних осіб;

– 84,8 млн. грн. (або 4,2%) – що надійшли від 
юридичних осіб [6].

Станом на 30.12.2017 року збільшилась кіль-
кість застрахованих фізичних осіб на 3,6% або на 
148 152 осіб (станом на 30.12.2016 застраховано 
4 111 793 фізичні особи, станом на 30.12.2017 – 
4 259 945 фізичних осіб) [5].

Протягом 2017 року застраховано 972 163 фізичні 
особи, що на 21,4% або на 264 754 особи менше 
проти відповідного періоду 2016 року (за 2016 рік 
застраховано 1 236 917 фізичних осіб).

Обсяг валових страхових виплат із стра-
хування життя станом на 30.12.2017 становив 
413,6 млн. грн., що на 38,3% більше в порівнянні 
з відповідним періодом 2016 року (станом на 
30.12.2016 – 299,1 млн. грн.) [5].

Станом на 30.12.2017 величина зміни резервів із 
страхування життя становила 452,7 млн. грн., що на 
211,5 млн. грн. менше у порівнянні з аналогічним 
періодом 2016 року (таблиця 1).

Основна частина величини зміни резервів зі 
страхування життя сформована за іншими дого-
ворами накопичувального страхування, а саме – 
382,2 млн. грн.

За підсумками 2017 року 12 СК «Life» отримали 
від’ємне значення приросту резервів із страхування 
життя на загальну суму 130,7 млн. грн., що пов’язано 
з достроковим розірванням договорів страхування 
(за підсумками 2016 року від’ємне значення задекла-
рували 10 СК «Life» на загальну суму 44,8 млн. грн.). 
Приріст резервів із страхування життя становив 
583,4 млн. грн. Найбільший приріст страхових 
резервів зі страхування життя (більше 100 млн. грн.) 
задекларовано трьома страховими компаніями 
«Life» у розмірах 197,3 млн. грн., 121,9 млн. грн. 
та 106,7 млн. грн. (33,8%, 20,9% та 18,3% від загаль-
ного приросту резервів відповідно).

Особисте страхування є важливим механізмом 
соціального захисту населення, який, доповнюючи 
державне соціальне страхування, дозволяє вирішити 
низку проблем у сфері охорони здоров’я та пенсій-
ного страхування не збільшуючи, при цьому наван-
таження на державний бюджет. Однак активізація 
розвитку цієї галузі страхування неможлива без 
виваженої державної політики на страховому ринку, 

Таблиця 1
Зміна резервів із страхування життя за 2016-2017 рр.
№ 
з/п Показники 2016 р. 

(млн. грн.)
2017 р. 

(млн. грн.)
Темпи 

приросту, %

1 Величина зміни резервів із страхування життя, у тому числі, яка 
відповідає: 664,2 452,7 -31,8

2 інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку стра-
хових тарифів; 163,1 166 1,8

3 індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за 
офіційним індексом інфляції; 35,3 42,2 19,5

4

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із 
страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 
9 Закону України «Про страхування» обов’язкових відрахувань в 
математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення 
справи;

238,9 247,8 3,7

5

загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) 
страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансо-
вими результатами діяльності згідно з договорами страхування, 
що передбачають участь страхувальника у інвестиційному доході 
страховика;

15,6 10,8 -30,8

6
величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат 
за договорами страхування, грошові зобов’язання за якими визна-
чено у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах.

51,9 25 -51,8
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підвищення якості страхових послуг, відпрацювання 
механізму захисту прав споживачів страхових про-
дуктів тощо. Не менш важливим методом стиму-
лювання розвитку особистого страхування стане 
ревізія існуючих та запровадження нових видів 
обов’язкового особистого страхування та прове-
дення стимулюючої податкової політики з боку дер-

жави. Операції зі страхування життя 
в Україні з кожним роком мають 
тенденцію до повільного зростання 
[8, с. 50].

Висновок. Отже, розвиток 
страхового ринку України і вико-
ристання його в інтересах сталого 
розвитку національної економіки 
в умовах її інтеграції у світове еко-
номічне господарство та посилення 
процесів глобалізації є важливим 
компонентом національної безпеки 
країни.

Після проведення дослідження 
у сфері особистого страхування 
населення в Україні було виявлено 
чимало проблем розвитку. Для ефек-
тивного їх подолання варто забезпе-
чити виконання наступних дій:

– підвищення ефективності 
роботи державних структур та їх 
співпраця зі страховими компані-
ями, а також створення об’єднань 
страховиків з найважливіших про-
блем страхування;

– вдосконалення їх правового, 
ресурсного та організаційного 
забезпечення;

– вдосконалення діяльності 
самих страхових компаній та під-
вищення рівня якості послуг, що 
вони надають на базі єдиної сис-

теми критеріїв;
– створення оптимальної структури співвідно-

шення між обов’язковим і добровільним страху-
ванням;

– оптимізація процесів захисту прав споживачів, 
заохочення до придбання страхових послуг та фор-
мування страхової культури населення.
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за договорами страхування життя лише 
на випадок смерті 2,8 (млн. грн.)

за договорами страхування, якими 
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особою визначеного договором 
пенсійного віку 3,8 (млн. грн.)
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В статье рассмотрены вопросы личного страхования в Украине, раскрыты его роль в системе социальной 
защиты населения. Охарактеризованы основные виды личного страхования. Проанализированы и подведены 
показатели деятельности отечественного рынка личного страхования, дана оценка его современного состо-
яния. Проанализированы основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие этого направления стра-
хования. Даны рекомендации для повышения эффективности функционирования сферы страхования жизни 
в Украине.
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Виявлені головні особливості функціонування системи медичного страхування на базі провідних 
країн світу, а також основні шляхи та напрями поліпшення її роботи на теренах нашої країни. Обґрун-
товано та пояснено головні підходи щодо удосконалення системи медичного страхування закордо-
ном. Всебічно розглянуті основні позитивні та негативні показники роботи медичної системи закор-
доном. Виявлені найбільш проблемні аспекти функціонування медичного страхування на теренах 
України та провідних країн світу. Виявлена вимога реформувати систему медичної охорони, одним із 
етапів якої є впровадження більш ефективної системи для України – бюджетно-страхової медицини.
Ключові слова: медичне страхування, страхування, соціальне забезпечення, організація охорони, 
здоров’я.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку демократичного суспільства та побудови 
соціально орієнтованої правової держави постало 
нагальне питання реформування вітчизняної сис-
теми медичного обслуговування. Сучасний її стан 
не задовольняє ані потреб, ані виконує ті завдання, 
які ставить перед власною медичною системою дер-
жава. Однією з її складових, яка покликана вирішити 
питання фінансування та перерозподілу ресурсів 
всередині галузі, є система медичного страхування. 
Розвиток страхових медичних послуг зможе дати 
можливість поліпшити соціальну захищеність гро-
мадян шляхом забезпечення їм можливості одержати 
необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Наукове підґрунтя проблеми формування й розвитку 
системи медичного страхування в ринкових умовах 
закладено визначними зарубіжними та вітчизняними 
вченими, серед яких А. Аркінсон, Н. Архангельська, 
В. Базилевич, Є. Берковіц, Н. Внукова, Я. Вовк, 
О. Гаряча, О. Губар, Ю. Гржбовський, А. Гриненко, 
Ю. Гришан, А. Загородній, В. Князевич, Е. Ковжа-
рова, І. Кричко, М. Мних, Б. Надточій, С. Осадець, 
Н. Приказюк, Е. Русецька, О. Солдатенко, Н. Стежко, 
В. Стеценко, О. Хитрова, Л. Худолій, І. Яковенко 
та інші [4]. В Україні дослідженню окремих питань 
функціонування охорони здоров’я й медичного стра-
хування присвячено праці В. Андрущенка, В. Бази-
левича, О. Василика, В. Паламарчука, В. Рудого, 
Х. Терешко, В. Філатова, С. Юрія. Важливе місце 
в розробці проблеми на цю тему посідають праці 
західних науковців: Дж. Гендерсона, Г. Муні, 
К. Харді й ін. Незважаючи на теоретичну і практичну 
цінність накопичених наукових знань, існує потреба 
подальшого пошуку шляхів формування та розви-
тку системи медичного страхування з метою забез-

печення системного підходу до розгляду й вивчення 
проблем поєднання обов’язкового та добровільного 
медичного страхування.

Мета статті полягає в дослідженні зарубіжного 
досвіду функціонування систем медичного стра-
хування та наданні пропозицій щодо формування 
та підвищення ефективності розвитку системи 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. У всі часи 
питання життя і здоров’я людини становили значну 
соціальну цінність. Не є винятком і сучасна Укра-
їна, котра характеризується високими показниками 
захворюваності й смертності, зниженням тривалості 
життя середньостатистичного громадянина. Одним 
із важливих факторів такого стану є незадовільний 
стан вітчизняної охорони здоров’я, що виявляється 
в недостатньому фінансуванні, погіршенні доступ-
ності і якості медичної допомоги, розбалансуванні 
управління галуззю, неврегульованості значної час-
тини суспільних відносин.

Медико-демографічну ситуацію, що склалася 
в Україні останнім часом В. Москаленко, В. Бідний, 
Н. Орлова та інші визначають як кризову, з низьким 
рівнем здоров’я серед дитячого й дорослого насе-
лення. Статево-вікова структура характеризується 
постарінням населення. Відсоток осіб, старших за 
працездатний вік, становить 23,3%. Усе це призво-
дить до зміни структури навантаження населення 
працездатного віку дітьми та людьми похилого віку, 
яких припадає 768 на 1000 осіб працездатного за 
віком населення, причому навантаження дітьми зни-
зилось на 7,6%, а особами похилого віку – збільши-
лось на 1,5%. Тому фахівці розглядають реформу 
системи охорони здоров’я в країні як необхідний 
комплекс державних, громадських і медичних захо-
дів, що спрямовані на зміцнення та відновлення 
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здоров’я нації. Кращим поштовхом для реалізації 
цієї реформи є порівняння методів та систем медич-
ного страхування провідних країн світу.

Медичне страхування є важливою складовою 
соціальної інфраструктури кожної розвиненої дер-
жави. У розвинутих країнах Західної Європи, Аме-
рики, Австралії, Японії організаційно-економічний 
механізм медичного страхування сформований і діє 
десятки років, переконливо доводячи практичність 
подібної форми організації медичної допомоги 
населенню. Нагромаджений багаторічний світо-
вий досвід у галузі медичного страхування свідчить 
про високу ефективність різних моделей та систем 
медичного страхування та страхування здоров’я. 
Фінансове забезпечення охорони здоров’я в розви-
нених країнах здійснюється з різних джерел: дер-
жавного бюджету, коштів підприємств і внесків при-
ватних осіб [5].

В Україні на сьогодні відбуваються жваві дискусії 
щодо переходу до того чи іншого виду фінансування. 
Ситуація невизначеності переходу на новий рівень 
фінансування медичного страхування й відсутність 
згоди між різними учасниками ринку зумовили необ-
хідність розглянути зарубіжний досвід провідних 
країн світу в галузі медичного страхування. Базу-
ючись на цьому, розглянемо наступні базові моделі 
фінансування охорони здоров’я.

1. Державна або бюджетна (концепція Беве-
ріджа), що фінансується переважно (до 90%) 
з бюджетних джерел, (кошти надходять за рахунок 
оподаткування). Оплату медичних послуг проводять 
з основних прибутків держави. Виділення фінансу-
вання на всі здійснювані послуги розглядається як 
частина процесу планування загальних урядових 
витрат. Мета функціонування моделі: здійснення 
повноцінної профілактики та лікування, які доступні 
кожному громадянину без винятку [2]. Країнами-
представниками з такою системою є: Велика Брита-
нія (з 1948 р.), Данія, Ірландія, Іспанія, Канада, Італія 
(з 1986 р.), Шотландія.

Головними недоліками даної системи є:
– недостатня мотивація персоналу для підви-

щення ефективності своєї праці;
– лімітування державою затрат за допомогою 

макроекономічних методів;
– пріоритетне фінансування та використання 

установ вторинної (спеціалізованої допомоги);
– авторитарність та монополізм держави у визна-

ченні пріоритетів розвитку;
– недостатній зв’язок між центром та перифе-

рією, авторитарне управління.
2. Страхова медицина або бюджетно-страхова 

(концепція Бісмарка), що фінансується за рахунок 
цільових внесків підприємців, трудящих громадян 
і субсидій держави (системи соціального страху-
вання). Медичні послуги оплачуються за рахунок 
внесків в фонд охорони здоров’я. Найпростішим 
є внесок, що вноситься наймачем і працівником. 
Внески залежать від платоспроможності страхуваль-
ника, а доступ до послуг залежить від потреби кож-
ного окремого споживача медичних послуг. Медич-

ний фонд, як правило, незалежний від держави, але 
діє в рамках законодавства. При соціальному стра-
хуванні гарантується право на точно обумовлені 
види послуг і встановлюються такі частки внесків 
і на такому рівні, які дають гарантію використання 
такого права [1]. Фінансування з позабюджетних 
фондів медичного страхування переважає в Німеч-
чині (з 1981 р.), Франції, Швеції, Японіі, Австрії, 
Швейцарії, Греції, Голандії.

Недоліки системи:
– відсутність рівного доступу до медичної допо-

моги різних соціальних груп та адміністративних 
територій;

– тенденція до зростання вартості медичної допо-
моги;

– зневага інтересами, що входять до груп висо-
кого ризику, тривало знаходяться на стаціонарі або 
залишилися поза системою соціального страхування 
(до 10% населення);

– низький пріоритет суспільних заходів охорони 
здоров’я, профілактичної медицини і санітарної 
освіти;

– великі адмінвитрати (найбільші – на обробку 
інформації та фінансові розрахунки).

3. Змішана або приватнопідприємницька, що 
фінансується за рахунок реалізації платних медич-
них послуг, а також за рахунок коштів добровільного 
медичного страхування. Населення, що страхується 
виплачує премію страхувальнику, сума якої визна-
чається очікуваною середньою вартістю послуг, 
що надаються ним, причому схильні до більшого 
ризику, платять більше. Пряма оплата послуг паці-
єнтами не відноситься до страхування. Пацієнти 
сплачують медичні послуги відповідно до тарифів. 
Така система діє в таких країнах, як США, Південна 
Корея, Португалії, країнах Латинської Америки.

Головною проблемою платної медицини є її недо-
ступність для малозабезпечених громадян. Нестача 
матеріального забезпечення в деяких випадках озна-
чає відсутність медичної допомоги і лише надію на 
безоплатну допомогу за рахунок благодійних фон-
дів, наприклад Червоного Хреста.

Слід зазначити, що усі моделі фінансування охо-
рони здоров’я у «чистому» вигляді практично не 
використовуються ні в одній країні, але в деяких 
державах вони займають домінуюче положення. 
Тобто держава або її органи обов’язково беруть 
участь у фінансуванні послуг з охорони здоров’я, 
і, як правило, внески на соціально медичне страху-
вання доповнюються бюджетними асигнуваннями. 
Найбільших успіхів в розвитку досягли такі систем 
охорони здоров’я країни, як Німеччина, Франція, 
Австрія, Японія, Бельгія, Канада, Італія, Швеція. 
Вибір моделі фінансування охорони здоров’я зале-
жить віл культурно-історичних, соціально-еконо-
мічних, демографічних умов, рівня захворюваності 
та інших чинників, які характеризують загальний 
стан здоров’я і рівень медичного обслуговування 
в тій чи іншій країні. Також ступінь значущості 
медичного страхування, крім того, підтверджу-
ється ступенем загальноохопленості ним населення 
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країн – так, в Німеччині в ньому беруть участь 99,8% 
населення, у Франції – 98%, Японії – 95%, Швейца-
рії – 92%, Австрії – 90% [3].

Більш детально охарактеризуємо кожну модель 
на прикладі Англії, Німеччини та США.

Рівень витрат на охорону здоров’я істотно зале-
жить від можливостей країни. В Німеччині, де охо-
рона здоров’я базується на страхових засадах, частка 
бюджетних коштів незначна і становить 10,1% 

загальної суми видатків. В США, для яких харак-
терні принципи приватної медицини, бюджет стано-
вить 35% суми видатків. Найбільша роль бюджетних 
витрат в даній галузі належить Великій Британії – 
85% загальної суми, оскільки в основі даної системи 
лежить бюджетне фінансування. Частка приватного 
фінансування, крім США, де його величина стано-
вить 35% загальних витрат, в основному позначена 
і становить 7-10,6% бюджету галузі. Чільне місце 

Таблиця 1
Особливості організації охорони здоров’я Великої Британії, Німеччини та США*
Країна (відповідна 

концепція) Характеристика

Велика Британія 
(модель Беверіджа)

У Великобританії організована система бюджетного фінансування охорони здоров’я, що 
зумовлює його державний характер із великим ступенем централізації управління. Осно-
вна частина коштів надходить із державного бюджету й розподіляється зверху до низу по 
управлінській вертикалі. Централізоване фінансування дає змогу стримувати зростання 
вартості лікування. Фінансовою основою національної системи охорони здоров’я є над-
ходження податків, що становлять 90% бюджету охорони здоров’я. Тільки 7,5% його фор-
мується за рахунок внесків роботодавця. Приватне медичне страхування у Великобританії 
охоплює виключно ті сфери медичних послуг, які не забезпечуються національною служ-
бою охорони здоров’я. Приватним добровільним медичним страхуванням охоплено понад 
13% населення. Головний принцип діяльності приватних страхових компаній – це допо-
внення державної системи охорони здоров’я. Істотним недоліком бюджетного фінансу-
вання охорони здоров’я є схильність до монополізму, ігнорування прав пацієнтів, як пра-
вило, відсутність можливості вибору лікаря й лікарської установи. Уряд Великобританії 
пропонує стимулювати спроби Національної системи охорони здоров’я підвищити ефек-
тивність надання медичної допомоги за рахунок збільшення конкуренції між її видами. 
Уведено розподіл відповідальності за надання медичної допомоги і за її проведення.

Німеччина (модель 
Бісмарка)

Німеччина має найтривалішу історію медичного страхування. Для неї характерна подвійна 
система страхування здоров’я за участю й приватних, і державних організацій. Існують 
два види страхування: обов’язкове (державне) й добровільне (приватне) медичне страху-
вання. Витрати на охорону здоров’я в Німеччині постійно зростають і становлять близько 
10,1% ВВП, або 2 840 євро на одну особу. Сьогодні в Німеччині медичне страхування 
здійснюється через суспільні лікарняні каси, побудовані здебільшого за територіальним 
принципом і частково за професійним або галузевим. У суспільних лікарняних касах 
застраховано близько 90% населення країни. Страхові внески діляться між роботодавцем і 
працівником приблизно порівну й становлять 12-14% заробітної плати працівника до опо-
даткування. Під час розрахунку внесків до уваги беруться лише перші 63 тис. євро річного 
доходу працівника, а для східних земель – 52,8 тис. євро. Непрацюючі члени родини, як 
правило, є автоматично застрахованими за такою страховкою безкоштовно. Менше ніж 
10% населення Німеччини мають приватні медичні страховки й відповідні внески в дер-
жавні лікарняні каси не здійснюють. Страхуватися приватно мають право особи, річний 
дохід яких становить понад 47 250 євро. За приватною медичною страховкою можна отри-
мати більш якісний і повний перелік медичних послуг, але відшкодування страховою ком-
панію здійснюється лише після їх фактичного надання й оплати страхувальником. При-
ватна страховка не завжди дорожча за державну, оскільки можна придбати мінімально 
необхідний набір послуг. Близько 0,3% населення країни не має медичної страховки.

США (змішана)

У США існує система медичного страхування, що базується на сполучені центрального 
страхового фонду із сіткою місцевих незалежних страхових організацій. Кошти акуму-
люються в центральному фонді, що не виконує адміністративних функцій, а потім розді-
ляється страховим організаціями на основі законодавчо затвердженої форми розрахунків. 
Ця система діє в США в частині програм «Медікер» – страхування американців старше 
65 років і тих, у яких серйозні порушення стану здоров’я., та «Медікейт» – страхування 
малозабезпечених, жінок та дітей з бідних сімей. Ці системи обіймають більш ніж 20% 
населення, групове страхування по місцю роботи складає 58%, та добровільного медич-
ного страхування не по місцю роботи 2%. Близько 15% населення не мають доступу до 
медичного страхування: безробітні, бездомні. США витрачають на охорону здоров’я 11,5% 
валового прибутку. Основний принцип медичного страхування в США – це висока ефек-
тивність медичної допомоги. США мають найдорожчу систем у охорони здоров’я у світі. 
Із кожного долара витрат на охорону здоров’я у США 31% спрямовується на фінансування 
стаціонарного лікування, 21% – на послуги лікаря, 10% – фармацевтичні витрати, 6% – на 
будинки довічного догляду, 4% – стоматологічні витрати, 3% – витрати на фінансування 
державних заходів у сфері охорони здоров’я.

* Розроблено автором на основі: [Бучкевич М. М. Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах / М. М. Бучкевич // 
Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». – 2014. – Вип. 21.10. – С. 178-184]
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в бюджеті охорони здоров’я займають кошти, аку-
мульовані на страхових засадах, їх загальна сума 
в Німеччині становить 78%, тобто, це свідчить 
про те, що одним із суттєвих джерел фінансування 
медичної допомоги є залучення коштів через стра-
хові механізми.

Таблиця 2
Джерела фінансування охорони здоров’я  
у Великій Британії, Німеччини та США, у %*

Джерела 
фінансування 

Країни
Велика 

Британія
Німеч-
чина США

Бюджет 85, 0 10,1 35,0
Соціальне страхування 0 68,6 0
Приватне страхування 5,0 6,4 30,0
Оплата послуг паці-
єнтом 10,0 10,6 35,0

Разом 100 100 100
* Розроблено автором на основі: [Стацюк Т. І. Фінансові 
основи побудови системи охорони здоров’я на засадах стра-
хової медицини / Т. І. Стацюк // Страхова справа. – 2011. – 
№ 2 (30). – С. 72-73]

Слід зазначити, що держави з великим націо-
нальним прибутком, такі як США, Англія, Швей-
царія відрізняються більш високими витратами 
на медичні послуги на душу населення, порівняно 
з менш розвиненими, такі як Індія, Єгипет, Мексика. 
В економічно розвинених країнах у системі охорони 
здоров’я витрачаються у середньому 74 дол. на душу 
населення на рік, тоді як в країнах, що розвиваються, 
ця сума становить 2 дол. США [4].

Основними причинами переходу до страхової 
медицини країн Центральної та Східної Європи 
стали недостатність фінансування охорони здоров’я, 
збільшення кількості осіб, які потребують медичної 
допомоги (до 60%), за умови домінування функціо-
нування бюджетної системи охорони здоров’я в кра-
їні, зростання обсягу й вартості медичних послуг 
паралельно зі збільшенням кількості лікарів, дефі-
цит кваліфікованої медичної допомоги, підвищення 
рівня тінізації економіки в медичній галузі та над-
мірна централізація й монополізація фінансування 
та управління системою охорони здоров’я.

Запровадження медичного страхування в зару-
біжних країнах призвело до як позитивних наслідків 
(поліпшення ресурсного забезпечення галузі, підви-
щення ефективності і прозорості їх використання, 
покращення низки показників стану здоров’я насе-
лення тощо), так і до негативних (значні витрати 
громадян на лікування й отримання окремих медич-
них послуг, невідповідність рівня якості отриманих 
послуг очікуванням пацієнтам, поглиблення соці-
альної нерівності громадян, послаблення контр-
олю з боку держави, збільшення кількості випадків 
корупційних проявів у галузі) [3].

Розгляд різних систем медичного страхування 
зарубіжних країн світу дав змогу визнати той факт, 
що кожна розглянута нами країна має певний, осо-
бливий вид страхування. Cлід зазначити, що немає 

універсальної моделі, яка б підходила всім країнам. 
Держава повинна розробити, запровадити найбільш 
оптимальну для громадян модель медичного страху-
вання й забезпечити реалізацію та контроль за нею. 
Звичайно, це не виключає можливості й потреби її 
реформування, але якнайшвидше впровадження 
оновленого медичного страхування надасть країні 
можливість розвиватися далі. Українську систему 
охорони здоров’я потрібно адаптувати до сучасних 
економічних умов і нашої ментальності. Побудова 
нової системи медичного страхування потребує роз-
витку цивілізованих ринкових відносин у суспіль-
стві і сфері охорони здоров’я зокрема [6].

Питання вибору найкращого виду фінансування 
охорони здоров’я є досі відкритим. Усі форми фінан-
сування мають свої переваги та недоліки, однак сус-
пільство виявляє більший інтерес до змішаної сис-
теми. Вона забезпечує, з одного боку, потрібний рівень 
медичного обслуговування населення, а з іншого – 
створює певну зацікавленість у населення в посиленні 
турботи про здоров’я, а також забезпечує відповідаль-
ність медичних працівників за якість роботи [2].

Сучасний стан економіки України потребує 
нового підходу до вирішення проблем системи охо-
рони здоров’я, яка зіштовхується з складними про-
блемами – нестачею фінансових ресурсів та їх нера-
ціональним використанням. За ситуації, що склалася 
у галузі переважно за бюджетного фінансування, 
охорона здоров’я не має можливості розвиватися 
й вдосконалюватися та повноцінно виконувати осно-
вну функцію – збереження здоров’я населення. Сис-
тема надання медичної допомоги характеризується 
обмеженим доступом пацієнтів до медичних послуг 
в умовах зростання захворюваності населення, зно-
шеністю матеріально-технічної бази, не достатньою 
забезпеченістю сучасним лікувально-діагностичним 
обладнанням у державних та комунальних закла-
дах охорони здоров’я, соціальною незахищеністю 
медичних працівників, неефективністю управління 
фінансами медичних інституцій. Забезпечення 
доступної кваліфікованої медичної допомоги кож-
ному громадянинові України, упровадження нових 
ефективних механізмів фінансування та управління 
у сфері охорони здоров’я є одним із пріоритетних 
напрямів соціальної політики держави.

Висновки та пропозиції. З досвіду країн Євро-
пейського Союзу, а також країн Центральної та Схід-
ної Європи можна зробити такі висновки:

– на практиці не існує якоїсь «правильної» або 
«кращої за інші» системи фінансового забезпечення 
медичного страхування. Перед початком реформу-
вання системи медичного страхування в Україні слід 
сформувати чітке розуміння переваг і недоліків дію-
чої системи, а досвід країн, у яких реформа медич-
ного страхування вже відбулася або продовжується, 
дає уявлення про підходи, напрямки вдосконалення, 
інструментарій, проблеми, які виникають у ході 
реформ та спрямованість заходів щодо їх усунення.

– механізм фінансування охорони здоров’я можна 
успішно вдосконалювати у межах як бюджетного 
фінансування, так і соціального медичного страху-
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вання. Якщо говорити про майбутнє, ми пропонуємо 
більш ефективну систему для України – бюджетно-
страхова медицина. Це означає, наприклад, те, 
що онкологію, СНІД, невідкладну медичну допо-
могу, допомогу при пологах, охорону материнства 
й дитинства фінансує державний бюджет, а решта 
коштів надходить із Фонду обов’язкового медичного 
соціального страхування.

Урахування досвіду розбудови системи охорони 
здоров’я в зарубіжних країнах надає можливість 

окреслити оптимістичний сценарії потенційних 
наслідків зміни моделі фінансування галузі в Укра-
їні. Отже упровадження страхової моделі фінансу-
вання системи охорони здоров’я в Україні забезпе-
чить її фінансову стійкість, надасть змогу отримати 
додатковий потенціал для розвитку медичної інфра-
структури, стане передумовою для збільшення рівня 
доходу персоналу галузі, а також підвищення якості 
надання медичних послуг і задоволення базових 
потреб населення.

Література:
1. Бучкевич М. М. Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах / М. М. Бучкевич // Збірник науково-технічних праць 

«Науковий вісник НЛТУ України». – 2014. – Вип. 21.10. – С. 178-184.
2. Воробйов В. В. Досвід провідних країн світу в управлінні сферою охорони здоров’я / В. В. Воробйов// Форум права. – 2011. – 

№ 2. – С. 139-146.
3. Губар О. Є. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу / О. Є. Губар // Фінанси України. – 2016 – № 7. – 130 с.
4. Панов Б. Д. Сучасні світові тенденції розвитку національних систем охорони здоров’я // Б. Д. Панов, А. А. Свірський // 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2015. – № 4. – С. 86-87.
5. Пономарьова О. Б., Іванченко М. А. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / О. Б. Пономарьова, М. А. Іван-

ченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 814-817.
6. Стацюк Т. І. Фінансові основи побудови системи охорони здоров’я на засадах страхової медецини / Т. І. Стацюк // Страхова 

справа. – 2014. – № 2 (30). – С. 72-73.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА

Ясько К.В., Арехова М.Н.
студентки финансового факультета
Университета таможенного дела и финансов
Заволока Л.А.
старший преподаватель кафедры финансов
субъектов хозяйствования и страхования
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Выявлены главные особенности функционирования системы медицинского страхования на базе ведущих стран 
мира, а также основные пути и направления улучшения его работы в нашей стране. Обосновано и объяснено 
главные подходы по совершенствованию системы медицинского страхования за рубежом. Всесторонне рассмо-
трены основные положительные и отрицательные показатели работы медицинской системы рубежом. Выявлены 
наиболее проблемные аспекты функционирования медицинского страхования на территории Украины и веду-
щих стран мира. Обнаружена требование реформировать систему медицинской охраны, одним из этапов кото-
рой является внедрение более эффективной системы для Украины – бюджетно-страховой медицины.
Ключевые слова: медицинское страхование, страхование, социальное обеспечение, организация охраны, 
здоровье.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE MEDICAL INSURANCE SYSTEM  
IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Yas’ko K.V., Arekhova M.M.
Students
University of Customs and Finance
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Senior Lecturer
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The main features of the functioning of the health insurance system based on the leading countries of the world, as 
well as the main ways and directions of improvement of its work in the territory of our country are revealed. The main 
approaches to improving the health insurance system abroad are substantiated and explained. The main positive 
and negative indicators of the work of medical system abroad are comprehensively considered. The most problematic 
aspects of the functioning of medical insurance on the territory of Ukraine and the leading countries of the world 
are revealed. The requirement to reform the system of medical protection is revealed, one of the stages of which is 
the introduction of a more effective system for Ukraine – budgetary and insurance medicine.
Keywords: medical insurance, insurance, social security, organization of protection, health.
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