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8 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (10) 2013

ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. Глобалізація еконо-
міки та світова фінансова криза призвели до 
диференціації податкових систем, режимів про-
ведення фінансових операцій, рівнів захисту 
фінансової інформації про клієнта. Ці процеси 
формують передумови для зростання ризиків 
включення фінансових установ до процесів ле-
галізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 
Для попередження подібних тенденцій протягом 
останніх років активно розвиваються національ-
ні системи фінансового моніторингу. Поступаль-
на боротьба з легалізацією доходів, отриманих 
злочинним шляхом, забезпечується функціону-
ванням спеціалізованих підрозділів фінансової 
розвідки в кожній державі. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Значна кількість науковців досліджували 
особливості функціонування національних 
систем фінансового моніторингу закордоном, 
зокрема, С. А. Буткевич [1], Т. Волковинська [2], 
О.  В.  Гаврилюк [3], С. Г. Гуржій [4], Н. П. Дре-
бот, О.  П.  Сідельник [5], Ю.  В.  Дубко [6], 
І. І. Д’яконова [7] та інші.

УДК 336.71.078.3

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,
У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Олександр Олександрович КУРИШКО
к.е.н., старший викладач ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 
України» (м. Суми)
E-mail: o.o.kuryshko@meta.ua

Анотація. У статті досліджено специфіку 
інституційного забезпечення у сфері протидії 
та запобігання легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом. Визначено особливості 
моделей національних систем фінансового 
моніторингу в різних країнах. Узагальнено 
можливості використання провідного досві-
ду у сфері протидії та запобігання легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, націо-
нальною системою фінансового моніторингу 
України.

Аннотация. В статье рассмотрена специ-
фика институционального обеспечения в сфере 
противодействия и предотвращения легали-
зации доходов, полученных преступным путем. 
Определены особенности моделей националь-
ных систем финансового мониторинга в разных 
странах. Обобщенны возможности использова-
ния ведущего опыта в сфере противодействия 
и предотвращения легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, национальной си-
стемой финансового мониторинга Украины.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, національна система фінансового моніторингу, ризик.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, легализация доходов, национальная система финансового мониторинга, риск.

Незважаючи на вагомий внесок вказаних ав-
торів у досліджувану проблему, раніше сфор-
мульовані висновки та пропозиції потребують 
уточнень та доповнень з урахуванням можли-
востей впровадження провідного досвіду у сфері 
протидії та запобігання легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом, у практичну діяль-
ність суб’єктів фінансового моніторингу України.

Метою статті є узагальнення провідного до-
свіду у сфері протидії та запобігання легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, та роз-
роблення пропозицій щодо його використання 
в діяльності національної системи фінансового 
моніторингу України.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Становлення та функціонування на-
ціональної системи фінансового моніторингу в 
різних країнах світу визначається динамічністю 
історії розвитку процесів легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансування 
тероризму. Як показує досвід більшості країн, 
поряд з державними органами, що здійснюють 
збір податків та платежів, питаннями фінансової 
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безпеки опікується ціла низка спеціалізованих 
фінансових підрозділів. При цьому для поперед-
ження ухилення від сплати податків та інших 
фінансових злочинів створюються підрозділи 
фінансової розвідки, які виконують аналітичні 
функції збору та обробки інформації. Відмін-
ності між підрозділами фінансової розвідки ви-
значаються певними факторами, зумовленими 
специфікою їх діяльності, функціо-нальними 
можливостями, проте всі вони спрямовані на 
забезпечення координації діяльності між пра-
воохоронними органами. У деяких краї-нах під-краї-нах під- під-
розділи фінансової розвідки є адміністратив-
ними органами, в інших – діють в якості полі-
цейських та юридичних органів. Досвід країн з 
розвиненими фінансовими розвідками свідчить 
про те, що ефективність їх роботи визначаєть-
ся лише наявністю визначеної правової бази та 
ефективністю системи збору, обробки, передачі 
і надання фінансової інформації, ідентифікації 
ініціаторів фінансових операцій. Шляхи переда-
чі інформації в різних країнах суттєво вплива-
ють на ефективність фінансового моніторингу в 
цілому. Лише прямі канали передачі інформації 
від підрозділів фінансової розвідки до фінансо-
вих інститутів та регуляторів сприя-ють ефек-сприя-ють ефек- ефек-
тивності фінансового моніторингу. У випадку ж 
передачі інформації від фінансових посередни-
ків до державних регуляторів у сфері фінансів, а 
потім до підрозділів фінансової розвідки ефек-
тивність національної системи фінансового мо-фінансового мо- мо-
ніторингу значно зменшується. 

Специфікою формування моделі фінансового 
моніторингу США є: базовість англосаксонської 
системи права, чітке законодавче регулювання, 
розвиток фінансового ринку, висока інформа-
ційна прозорість банківської системи, високий 
рівень взаємодії та обміну інформацією між 
правоохоронними органами різних міністерств 
та відомств. При цьому характерними для США 
є досить велика кількість суб’єктів фінансово-
го моніторингу (20 тисяч банківських установ) 
і робота з понад 180 млн записів про фінансові 
операції щороку, а підрозділ фінансової розвідки 
США (FinCEN) функціонує згідно з принципами 
всебічної міжвідомчої координації, де найбільш 
важливу роль відіграють Федеральна резервна 
система, Секретна служба, Федеральне бюро роз-
слідувань та Міністерство фінансів США [8].

Підрозділ фінансової розвідки США FinCEN 
створено в 1990 р. як спеціальну фінансову служ-
бу з протидії легалізації доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, що підпорядкована Міністер-

ству фінансів США. Однією з цілей діяльності 
цієї служби, яка набула особливого значення піс-
ля 11.09.2001 р., є протидія фінансуванню теро-
ризму. Зокрема, за результатами роботи FinCEN 
протягом 2010–2011 рр. частка виявлених фактів 
легалізації злочинних доходів та фінансування 
тероризму в складі повідомлень, що надійшли, 
зросла на 6 %, з 80 % до 86 %. З 2010 р. почала-
ся багаторічна модернізація системи отримання 
та аналізу FinCEN, що передбачає більш широке 
впровадження електронних систем отримання 
повідомлень про підозрілі фінансові операції та 
їх аналіз. За 2011 р. до FinCEN було надіслано 
близько 14,8 млн запитів на перевірку фінансо-
вих операцій, коли в 2010 р. – лише 14,0 млн за-
питів на перевірку фінансових операцій (до 90 % 
у електронній формі).

За даними звіту FinCEN за жовтень 2011 р. 
всього за рік отримано 1526 запитів, зокрема 
1148 запитів щодо легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом, а решта – щодо фінан-
сування тероризму. Відзначався ріст міждер-
жавної співпраці FinCEN. Зокрема, кількість ін-
формаційних обмінів у 2000 р. складала 199 об-
мінів, а в 2011 р. – 1019 обмінів, а середній час 
для перевірки інформації про 1 підозрілу фінан-
сову операцію при проведенні обов’язкового чи 
внутрішнього фінансового моніторингу скоро-
тився за 2010–2011 рр. на 9 % і складав близько 
30 робочих днів. За аналітичними показниками 
встановлено, що проведення перевірки одного 
повідомлення про підозрілі фінансові операції в 
електронній формі займало 2 робочі доби, а в па-
перовій – 11 діб. Частка паперових повідомлень 
за 2010–2011 рр. скоротилася на 4 % – з 17 % у 
2010 р. до 13 % в 2011 р. Решту повідомлень на-повідомлень на- на-
давали FinCEN в електронній формі. Бюджет-
ні асигнування на діяльність FinCEN зросли з 
91,5 млн дол. США в 2009 р. до 110,8 млн дол. 
США в 2011 р. (2012 р. – 111 млн дол. США), а 
чисельність штатних працівників – відповідно 
з 327 до 322 особи. Дієвість національної систе-
ми фінансового моніторингу США пояснюється 
консолідацією принципів моніторингу «згори-
вниз» та зворотного зв’язку «знизу-вгору», що 
надає можливість постійно порівнювати відпо-
відність чинної методології оцінки ризиків лега-
лізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 
сучасним методами та тенденціям.

Серед країн, що досягли найбільших успіхів 
в організації фінансового моніторингу, можна 
виокремити Канаду. В 2000 р. у Канаді створено 
спеціалізований орган фінансового моніторин-
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гу – Аналітичний центр з фінансових операцій і 
звітності Канади Financial Transaction and Report 
Analysis Center (FINTRAC), що підпорядковуєть-
ся Міністерству фінансів Канади. Метою діяль-
ності FINTRAC є сприяння громадській безпеці 
Канади і захист цілісності фінансової системи 
країни шляхом виявлення та запобігання легалі-
зації доходів, отриманих злочинним шляхом. У 
разі виявлення порушень у сфері протидії лега-
лізації доходів FINTRAC може застосовувати ад-
міністративні штрафи, розмір яких коливається 
залежно від обсягу фінансових порушення і може 
складати 1, 100 та 500 тис. дол. США.

У червні 2002 року FINTRAC став членом Ег-
монтської групи підрозділів фінансової розвідки, 
метою якої є зміцнення співробітництва та обміну 
інформацією в підтримку країн-членів у боротьбі 
з легалізацією доходів. Нині FINTRAC співпрацює 
з понад 100 країнами світу щодо комунікації та 
обміну інформацією, відомостями і досвідом між 
ПФР. Це дозволяє FINTRAC зміцнювати взаєми-
ни з підрозділами фінансової розвідки по всьому 
світу і сприяє створенню двосторонніх угод про 
обмін інформацією між підрозділами фінансової 
розвідки [9]. У 2011–2012 рр. до FINTRAC подано 
18,5 млн повідомлень про підозрілі фінансові опе-
рації. На ефективність функціонування FINTRAC 
вказують такі дані. Протягом 2011–2012 рр. 
FINTRAC у 1069 випадках розкриття інформації 
виявлено 796 фактів легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом, і фінансування терориз-
му. В тому числі майже в 5 разів зросла кількість 
виявлених фактів легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом: з 171 справи в 2007–2008 рр. 
до 637 справ в 2011–2012 рр. При цьому відбулося 
зростання поля діяльності FINTRAC.

Бюджет FINTRAC в 2011–2012 рр. складав 
55,8 млн дол. США, а чисельність персоналу – 352 
осіб. Специфічною ознакою діяльності фінансо-
вого моніторингу в Канаді є багатоджерельність 
отримання інформації. Основними джерелами 
інформації, що використовують в процесі фі-
нансового моніторингу FINTRAC, є: добровіль-
но надана інформація (59 %), повідомлення про 
підозрілі операції (13 %), профільні доповіді (5 
%), інформація з відкритих джерел (3 %) та за-
пити підрозділів фінансової розвідки (20 %). У 
межах проведення міжнародних заходів щодо 
боротьби з легалізацією доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, FINTRAC брала участь в опе-
рації «Mantis» з метою нейтралізації і ліквіда-
ції злочинних організацій, які використовують 
кур’єрів з метою перевезення готівки для пере-

міщення злочинних доходів у всьому світі. У ході 
цієї операції фінансові органи країн G8, зокрема 
FINTRAC Канади, в режимі реального часу за-
безпечили вилучення доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, в загальній сумі 3,5 млн дол. 
США готівкою та 4,2 млн дол. США безготівко-
вими операціями [9].

Для впорядкування загроз національній фі-
нансовій системі в Канаді проходять процеси 
консолідації кількісних оцінок загроз проведен-
ня підозрілих операцій та формування систе-
ми стратегічної розвідувальної інформації про 
напрямки та тенденції руху грошових потоків. 
Для подальшого удосконалення цієї системи 
визначається необхідність впровадження фор-
мального процесу оцінки ризиків для окремих 
секторів та продуктів фінансової системи, що 
будуть об’єднанні в єдину національну систему 
оцінки загроз легалізації. При цьому посиленої 
уваги заслуговують такі напрямки моніторин-
гу, як робота щодо банкоматів, приналежність 
яких фінансовій установі неможливо встано-
вити, електронних коштів та транскордонних 
переказів і пластикових карток з лімітом коштів. 
Останніми тенденціями розвитку FINTRAC 
Канади є розмежування кількісних та якісних 
оцінок підозрілих операцій та формування бази 
стратегічних джерел інформації, що буде надхо-
дити з різних правоохоронних відомств. Робоча 
група FINTRAC Канади забезпечує формування 
тактичних та стратегічних напрямків і програм 
щодо типологій методів і прийомів легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом.

Фінансовий моніторинг в Німеччині здійснює 
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen [10]. У Німеч-
чині модель фінансового моніторингу також 
має правоохоронний характер і спрямована на 
контроль як за кредитними установами, так і за 
фінансовими, страховими компанія та філіями 
зарубіжних банківських і фінансових установ. 
Особливістю цієї моделі є її висока автоматизо-
ваність і ризиковий підхід до оцінки ініціаторів 
фінансових операцій. В 2010 р. відповідно до 
річного звіту Zentralstelle für Verdachtsanzeigen 
було отримано 11042 повідомлень про підозрілі 
фінансові операції, що більше показника 2010 р. 
на 1996 повідомлень. При цьому відсоток пові-
домлень про підозрілі фінансові операції, в яких 
було підтверджено факт легалізації злочинних 
доходів, в Німеччині зменшився з 4,0 % в 2007 р. 
до 2,5 % в 2010 р. Особливістю виявлених фактів 
легалізації злочинних доходів є переважання в їх 
структурі шахрайств (33 %), ухилення від сплати 



11FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

податків (6 %). Лише 24 % випадків складала влас-
не легалізація доходів як самостійний об’єкт зло-
чину, а не результат необхідності легалізації до-
ходів, які було отримано від інших злочинів, що 
вказує на зростання рівня координації діяльності 
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen з правоохо-
ронними органами, враховуючи правоохоронну 
модель фінансового моніторингу в Німеччині. 
Розширюючи міжнародні інформаційні обміни, 
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen найбільше ін-
формаційних запитів в 2010 р. отримала від під-
розділів фінансової розвідки Люксембургу (133), 
Бельгії (102), Словаччини (57).

Для Франції характерною є адміністративна 
модель фінансового моніторингу, що визначаєть-
ся континентальною консервативністю та більш 
ліберальним характером. Вона не має законодавчо 
закріплених вимог щодо надання інформації про 
фінансові операцій, якщо їх сума перевищує пев-
ну граничну межу, а критеріями дослідження опе-
рацій на сумнівність є вмотивована підозра щодо 
фінансових операцій, які мають ознаки легалізації 
доходів [11]. У Франції спеціалізованим підрозді-
лом фінансової розвідки є TRACFIN, який підпо-
рядковується Міністерству економіки та фінансів 
і Міністерству бюджету й має засекречену діяль-
ність. Головними принципами фінансового моні-
торингу в країні є: посилення банківської уваги, 
взаємодія з органами влади, спеціальна підготов-
ка банківського персоналу. TRACFIN відіграє ко-
ординаційну функцію між фінансовими органами 
країни. Аналітичними дослідженнями TRACFIN 
встановлено, що 90  % всіх повідомлень про фі-
нансові операції були щодо операцій на суму мен-
ше 500 тис. євро, зокрема близько 50 % – менше 
50 тис. євро. Цей факт вказує на високий ступінь 
дроблення фінансових операцій у Франції з метою 
уникнення процедур фінансового моніторингу. За 
формою інструментів в 2010–2011 рр. найбільше 
повідомлень про підозрілі фінансові операції було 
щодо операцій з готівкою (8100 запитів в 2011 р., 
що на 30 % більше аналогічного показника 2010 р.), 
банківських переказів (6700 запитів в 2011 р., що 
на 15 % більше аналогічного показника 2010 р.) та 
чеків (4140 запитів в 2011 р., що на 0 % більше ана-
логічного показника 2010 р.). При цьому чисель-
ність повідомлень про підозрілі фінансові опера-
ції зросла з 12 469 в 2007 р. до 22 856 в 2011 році, 
74 % з яких надали банки, а решту – небанківські 
установи. Особливу увагу привертає низький рі-
вень надання повідомлень в електронному вигля-
ді, зокрема в 2009 р. їх частка складала 21,4 %, в 
2010 р. – 28,2 %, в 2011 р. – 33,0 %.

У Великобританії питаннями фінансового мо-
ніторингу опікується підрозділ фінансової роз-
відки Служба внутрішніх доходів NCIS / ECU 
[12], яка підпорядковується Міністерству фінан-
сів Великобританії та взаємодіє з Національною 
службою кримінальної розвідки, Митно-акциз-
ною службою, Бюро для боротьби із шахрай-
ством, Службою національних розслідувань. 
NCIS / ECU Великобританії займається питан-
нями протидії легалізації доходів, фінансування 
тероризму, злочинів у сфері грального бізнесу, 
шахрайств. Проте англійське законодавство за-
бороняє передачу інформації про податкові пра-
вопорушення іншим державам. З 2005 р. в націо-
нальній системі фінансового моніторингу Вели-
кобританії намітилися тенденції до посилення 
координації діяльності всіх учасників протидії 
легалізації доходів.

Головним підрозділом фінансової розвід-
ки в Швейцарії є Money Laundering Reporting 
Office Switzerland (MROS), яка зазначає, що за 
2006–2011  р. внаслідок впливу фінансової кри-
зи зросла кількість підозрілих операцій щодо 
легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом, що також пов’язують з розвитком су-
часних типів носіїв та Інтернету [13]. Так, у 
2010–2011 рр. обсяг повідомлень про атипові 
фінансові операції зріс майже на 40 %. Фінан-
сові посередники передають інформацію у фі-
нансові центри в кантонах, які потім передають 
інформацію до MROS. Специфікою фінансового 
моніторингу в цій країні з 1991 р. є заборона з 
боку Федеральної банківської комісії Швейцарії 
розкривати інформацію про анонімні рахунки 
та клієнтів-розпорядників коштів та майна. Як 
показує швейцарська практика, середній час для 
перевірки інформації про 1 підозрілу фінансо-
ву операцію при проведенні обов’язкового чи 
внутрішнього фінансового моніторингу скла-
дає 2,5 робочих дні. При цьому інформація про 
підозрілі операції в більшості випадків нада-
валася банками (близько 90–95 %). Цікавим є 
досвід групи банків Райффайзен, які зменшили 
кількість звітів перед MROS щодо підозрілої 
активності фінансових операцій внаслідок пре-
вентивного моніторингу діяльності клієнтів за 
допомогою зовнішніх баз інформаційних даних. 
Основними джерелами інформації для фінансо-
вих посередників про підозрілі операції є ЗМІ, 
ділові клієнти та інші учасники. Особливістю 
фінансового моніторингу в даній країні є визна-
чення фінансових операцій не за «ознаками сум-
нівності», а за критерієм «підозріла активність».
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В Італії фінансовий моніторинг покладено 
на Ufficio Italiano Combi UIC (SAR), що підпо-
рядковується Національному банку Італії [14]. 
Першою та другою частиною положення про фі-
нансові операції і звітність Національного Банку 
Італії визначено правила проведення фінансово-
го моніторингу фінансовими установами на всій 
території Італії. Чинне законодавство країни пе-
редбачає ведення банками та іншими фінансови-
ми посередниками детальної документації щодо 
всіх валютних операціях клієнтів-резидентів. У 
2011 р. до UIC (SAR) надійшло 49000 доповідей 
про підозрілі фінансові операції. При цьому за 
останні 10 років чисельність підозрілих фінансо-
вих операцій зросла майже в 10 разів. Найбіль-
шу кількість повідомлень в Італії надають банки. 
Для забезпечення максимально ефективного фі-
нансового моніторингу та зменшення бюрокра-
тизації в Італії застосовується автоматизована 
система спостереження. UIC (SAR) вимагає від 
банків та фінансових установ подавати групу 
фінансових та нефінансових показників про гос-
подарські операції клієнтів для виявлення ано-
мальних (підозрілих) операцій та угод. UIC (SAR) 
проводило інформаційний обмін з підрозділами 
фінансової розвідки 130 країн.

Для забезпечення реалізації фінансового мо-
ніторингу в Бельгії ухвалено Циркуляр Комісії 
Бельгії по банківській справі, фінансах та стра-
хуванню про заходи належної перевірки клієн-
тів і попередження використання фінансових 
систем для легалізації доходів і фінансування 
тероризму. Провідну роль в здійсненні фінан-
сового моніторингу Бельгії здійснює CTIF-CFI 
[15], яка отримала в 2011 р. 5183 повідомлен-
ня. При цьому якість фінансового моніторингу 
значно зросла зі збільшенням повідомлень від 
фінансового сектору. Розмір виявлених коштів, 
що беруть участь у процесі легалізації, коливав-
ся від 978,9 млн євро в 2010 р. до 671,1 млн євро 
в 2011 р. Водночас було зупинено фінансові опе-
рації від Східноєвропейського банку на 1,7 млрд 
євро, оскільки характер банківської діяльнос-
ті та економічний зміст операцій свідчить про 
те, що використання даних коштів є результа-
том шахрайства, ухилення від сплати податків, 
корупції. Такий результат яскраво відображає 
особливості фінансових потоків у банківській 
системі з урахуванням впливу світової фінансо-
вої кризи. Крім того, зміни до закону про попе-
редження використання фінансової системи для 
легалізації доходів, отриманих злочинним шля-
хом, що було внесено в 2010 році, констатува-

ли, що саме CTIF-CFI є координуючим органом, 
який має ефективно забезпечити взаємодію між 
національними державними і недержавними 
установами, які запобігають легалізації зло-
чинних доходів та фінансуванню тероризму в 
Бельгії. CTIF-CFI проводить типологічний ана-
ліз різноманітних документів щодо методів та 
способів, які використовуються у процесі лега-
лізації доходів. При цьому CTIF-CFI має намір 
підвищити ступінь розкриття інформації про 
ініціаторів та учасників фінансової операції для 
підвищення ефективності фінансового моніто-
рингу. CTIF-CFI забезпечує щорічне виявлення 
еволюційних тенденцій щодо методів легалізації 
доходів та специфічних рис легалізації на під-
ставі аналізу судової практики за кожен рік. Для 
оцінки адекватності діяльності CTIF-CFI прово-
диться зовнішня паралельна переоцінка ризиків 
та тенденцій легалізації доходів в Бельгії. Осно-
вними джерелами інформації для цього є оцін-
ки FATF, Егмонтської групи, ЄС, національних 
регуляторів (Комісії з банківської діяльності, 
страхування, фондового ринку).

The Garda Bureau of Fraud Investigation [16] 
здійснює фінансовий моніторинг в Ірландії. 
Слід зазначити, що Garda є суто поліцейським 
підрозділом, тобто модель фінансового моніто-
рингу Ірландії має правоохоронне спрямування, 
при якому уповноважений орган не лише вияв-
ляє підозрілі операції та забезпечує збирання, 
аналіз і обмін інформацією про них, але й про-
водить слідчі дії щодо виявлення реальних дже-
рел походження коштів. Garda Bureau of Fraud 
Investigation в 2011 р. було виявлено та доведено 
6 випадків легалізації злочинних доходів на за-
гальну суму 5,3 млн євро.

В Іспанії національна система фінансового 
моніторингу побудована на базі Розвідуваль-
ного центру боротьби з організованою зло-
чинністю CICO, який було створено в 2006 р. 
Цей підрозділ забезпечує розробку тактичних 
та стратегічних заходів щодо протидії легалі-
зації доходів в Іспанії, визначає критерії коор-
динації діяльності правоохоронних органів в 
даній сфері та розробляє методологію оцінки 
ризику використання операцій для легаліза-
ції доходів. Для коригування методики оцінки 
ризику підозрілих операцій використовуються 
рекомендації дорадчих учасників системи фі-
нансового моніторингу: асоціації банків Іспанії, 
конфедерації ощадних банків, асоціації агентів 
нерухомості, асоціації юристів і нотаріусів, ін-
ституту бухгалтерського обліку і аудиту.
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Організацію фінансового моніторингу в Фін-
ляндії забезпечує підрозділ фінансової розвідки 
поліцейського типу Keskusrikospoliisi [17], який, 
на відміну від більшості європейських підрозді-
лів фінансової розвідки, несе основну відпові-
дальність за процес попереднього розслідування. 
Чисельність персоналу Keskusrikospoliisi досягає 
700 працівників. Граничною сумою проведення 
фінансового моніторингу фінансовими устано-
вами Фінляндії є 10000 євро. В 2011 р. фінським 
підрозділом фінансової розвідки зареєстровано 
близько 22 тисяч повідомлень про підозрілі фі-
нансові операції. При цьому в 170 випадках було 
доведено факти легалізації злочинних доходів.

Для оцінки ризиків використання національ-
ної економіки Нідерландів Бригіттою Унгер було 
проведено дослідження щодо сум та наслідків 
легалізації доходів, яке встановило, що декіль- доходів, яке встановило, що декіль-
ка найбільших за рівнем ВВП країн мають опти-
мальні умови для легалізації доходів, в тому числі 
Франція, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Швей-
царія. Для оцінки ступеня привабливості країни 
для легалізації коштів Б. Унгер було використа-
но модель Дж. Уолкера (1995 р.) з коригуванням 
показників на рівень злочинності та оціночну 
величину легалізації доходів. Дані показники було 
покладено в основу визначення попиту на легалі-
зацію злочинних доходів і встановлено, що високі 
інтегральні показники привабливості країн для 
легалізації коштів призводили до зростання по-
питу на легалізацію доходів саме в даних країнах.

У Російській Федерації фінансовий моні-
торинг забезпечує Федеральна служба по фі-
нансовому моніторингу [18]. В 2011 р. нею 
отримано 8,5 млн повідомлень про підозрілі 
фінансові операції, зокрема 3 млн повідомлень 
по обов’язковому контролю. При цьому оформ-
лено близько 800 узагальнених матеріалів, які 
були передані правоохоронним органам, та по-
рушено 610 кримінальних справ. 90 % наданих 
Федеральній службі по фінансовому моніторин-
гу повідомлень надійшли від кредитних органі-
зацій. Кількість штатних співробітників Феде-
ральної служби фінансового моніторингу Росії 
складала 645 осіб. Взаємодія між Федеральною 
службою по фінансовому моніторингу Росії та 
підрозділами фінансових розвідок інших країн 
(інформаційний обмін проводився з 100 країна-
ми, передано понад 700 інформаційних матеріа-
лів, отримано понад 500 матеріалів) надала мож-
ливість виконати вимоги рекомендацій FATF на 
70 %, що відповідає рівню Канади, Швеції та 
Італії. Для координації діяльності суб’єктів фі-

нансового моніторингу в Російській Федерації 
створено Міжвідомчу комісію по протидії лега-
лізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 
та фінансування тероризму.

У Білорусі на законодавчому рівні та в полі-
тичній сфері відсутня єдина стратегія боротьби 
з легалізацією доходів, отриманих злочинним 
шляхом, а фінансовий моніторинг розглядають 
як частину інших державних програм. Єдиний 
координаційний орган – підрозділ фінансової 
розвідки – відсутній. Частину його обов’язків 
виконує Департамент фінансового моніторингу 
Комітету державного контролю Республіки Біло-
русь. Більшість (98 %) повідомлень про підозрілі 
фінансові операції передаються в електронній 
формі від банківських установ, а решта – в папе-
ровій формі, які потім вручну вносять в систему. 
В 2011 р. отримано 2727 повідомлень про підозрі-
лі фінансові операції. При цьому в правоохорон-
ні органи на подальше дослідження направлено 
1174 повідомлення та порушено 634 кримінальні 
справи. Як визначено в звіті Комітету державно-
го контролю Республіки Білорусь, Департамент 
фінансової розвідки, інші правоохоронні органи 
та прокуратура не надають регулярно державно-
му фінансову моніторингу зворотній зв’язок про 
використання переданих матеріалів.

Яскравим представником фінансового мо-
ніторингу Азії є підрозділ фінансової розвідки 
Money Laundering Prevention Center (AML/CFT) 
[19], який було створено в 1997 р. при Міністер-
стві фінансів Тайваню. Він містить 26 співробіт-
ників. Гранична сума проведення обов’язкового 
фінансового моніторингу в Тайвані складає 
15000 дол. США. В 2011 р. до AML/CFT подано 
близько 3 млн повідомлень про підозрілі фінан-
сові операції. Найбільшим джерелом інформації 
про підозрілі фінансові операції для AML/CFT є 
банки. З них понад 33,5 тис. повідомлень переда-
но до правоохоронних та судових органів, проте 
в менш, ніж 0,1 % випадках доведено факти ле-
галізації злочинних доходів. При виявлені пору-
шень AML/CFT з боку фінансових установ перед-
бачається застосування адміністративного штра-
фу в розмірі не менше 200 000 дол. США. В 2011 р. 
AML/CFT проведено 207 інформаційних обмінів 
з підрозділами фінансових розвідок інших країн.

За виділеними критеріями в Україні сформува-
лася і розвивається змішана модель фінансового 
моніторингу. Знайшла місце й практика активної 
співпраці з міжнародними інституційними струк-
турами в сфері протидії легалізації доходів з метою 
обміну досвідом в процесі розвитку схем та меха-
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нізмів легалізації доходів [8–19]. Останні тенденції 
реорганізації Державної служби фінансового мо-
ніторингу України мають спрямованість на збіль-
шення територіальних об’єднань та залучення до 
процесу інформаційного обміну, як обов’язкових 
суб’єктів фінансового моніторингу, адвокатів та но-
таріусів. Водночас існують певні недоліки в органі-
зації фінансового моніторингу, що зумовлені самою 
специфікою фінансової системи України, зокрема:

- низька інформаційна прозорість фінансо-
вих посередників;

- нерозвиненість організованого фондового 
ринку;

- існування можливості уникнення оподат-
кування через операції в офшорних зонах.

На підставі дослідження специфіки прове-
дення фінансового моніторингу в світі можна 
визначити найбільш перспективні напрямки 
використання окремих особливостей світового 
досвіду в національній системі фінансового мо-
ніторингу в Україні (табл. 1).

Узагальнивши аналізовані моделі, слід наго-
лосити, що процес вибору засобів регулюван-
ня фінансового моніторингу не є спонтанним, 
а характеризується властивостями економічної 
обґрунтованості та історичного розвитку країни, 
розміром країни, чисельністю фінансових уста-
нов, що функціонують, обсягами фінансових 
операцій, валютними та фінансовими режимами, 
внутрішньою побудовою та структурою фінансо-
вої системи та рядом інших факторів.

Висновки. Наведений аналіз досвіду фінансо-Наведений аналіз досвіду фінансо-
вого моніторингу в світі може бути трансформова-
ний і реалізований в Україні лише з урахуванням 
національних особливостей забезпечення проце-
су фінансового моніторингу. Слід мати на увазі, 
що більшість визначених особливостей викорис-
тання світового досвіду фінансового моніторингу 

в Україні мають перспективу реалізації за умови 
законодавчого та інформаційного забезпечення.

Незважаючи на наведені протилежні тенденції, 
вважаємо, що будь-яка модель фінансового моні-
торингу повинна відповідати системним принци-
пам та мати властивості системності, оператив-
ності та конкретності, що визначає її триалістичну 
природу, а статус підрозділу фінансової розвідки 
передбачає наявність специфічної функції – над-
відомчої координації, що має різний характер 
та завдання в межах кожної моделі фінансового 
моніторингу. Проте, стратегія держави в сфері 
протидії легалізації доходів має бути спрямована 
на формування таких умов, в яких економічний 
ефект від легалізації злочинних доходів є вищим, 
ніж витрати, які витрачено на її організацію.

Таблиця 1
Напрямки використання світового досвіду в процесі реформування національної системи 

фінансового моніторингу в Україні

Країна Особливість, що може бути використана в Україні

Канада перенесення на наступний бюджетний період невикористаних планових бюджетних 
коштів 

США широка координація взаємодії органів, що протидіють легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, та фінансування тероризму 

Італія підпорядкування фінансового моніторингу центральному банку, автоматизована ризико-
орієнтована система обробки інформації 

Австралія
поєднання для реалізації фінансового моніторингу напрямків не лише протидії легаліза-
ції доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, а й ухилення від 
сплати податків 

Китай розмежування між окремими структурними підрозділами функцій управління та реалі-
зації фінансового моніторингу в рамках єдиного уповноваженого органу 

Фінляндія відповідальність уповноваженого органу за процес попереднього розслідування 

Бельгія
покладання на законодавчому рівні на уповноважений орган в сфері протидії легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму функцій координації 
діяльності органів фінансового моніторингу

Великобританія заборона передачі інформації про податкові правопорушення іншим державам

Джерело: власна розробка автора.
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Statement of the problem. The article deals with 
the specifics of institutional support in the sphere of 
counteraction and prevention of the legalization of 
income obtained by criminal way. The peculiarities 
of the models of national systems of financial 
monitoring in different countries were determined.  
We summarized the possibilities of using by the 
national system of financial monitoring of Ukraine the 
leading experiences in the sphere of counteraction and 
prevention of the legalization of income obtained by 
criminal way.

The globalization of the economy and the global 
financial crisis led to the differentiation of tax systems, 
modes of financial transactions, security levels of 
financial information about the client. These processes 
form the preconditions for growth risks of inclusion 
of financial institutions in the process of legalization 
of income obtained by criminal way. To prevent 
similar trends the national systems of financial 
monitoring have been actively developing in recent 
years. The advancing fight against the legalization of 
income obtained by criminal way is provided by the 
functioning of the specialized Financial Intelligence 
Units in every state.

The recent research and publications analysis. 
A significant number of researchers investigated 
the peculiarities of functioning of national systems 
of financial monitoring abroad, in particular, 
S. Butkevych, T. Volkovyns’ka, O.  Havryliuk, 
S. Gurzhiy, N. Drebot, O. Sidel’nyk, Y. Dubko, 
I. Dyakonova and others.

Despite these authors’ significant contribution in 
the studied problem, earlier formulated conclusions 

JEL Classіfіcatіon: G2

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE IN THE SPHERE 
OF RESISTANCE TO LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME

 IN THE CONTEXT OF THE POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE

Oleksandr O. KURYSHKO
Candidate of Science in Economics, Senior Lecturer, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank
 of Ukraine (Sumy)

Summary. Specificity of institutional environ-
ment of money laundering is investigated in this 
paper. Peculiarities of national models of financial 
monitoring in various countries are also described. 

Key words: financial monitoring, income legalization, national system of financial monitoring, risk.

Possibilities of major world experience of money 
laundering using in the Ukrainian financial moni-
toring system are generalized.

and proposals require corrections and additions 
inclusive of the possibilities of introduction of the 
leading experiences in the sphere of counteraction and 
prevention of the legalization of income obtained by 
criminal way in the practical activities of the subjects 
of financial monitoring of Ukraine.

The objective of the article is to summarize the 
leading experiences in the sphere of counteraction and 
prevention of the legalization of income obtained by 
criminal way and the development of the proposals 
concerning its use in the activities of national system 
of financial monitoring in Ukraine.

Justification of scientific results. The formation 
and operation of the national system of financial 
monitoring in different countries of the world is 
determined by the dynamic of the history of the 
processes of legalization of proceeds obtained by 
criminal way and terrorist financing. The experience of 
most countries shows that along with the government 
agencies responsible for collecting taxes and fees, 
issues of financial security are taken care by a number 
of specialized financial divisions. In addition to that 
to prevent tax evasion and other financial crimes the 
financial intelligence units are created that perform 
the collection and analysis of information processing. 
Differences between the financial intelligence units 
are determined by certain factors, resulting from their 
specific activities, functional capabilities, but they are 
aimed at ensuring of the activity coordination between 
law enforcement agencies. In some countries, the 
financial intelligence units are administrative bodies, 
the rest are acting as police and law enforcement. 
The experience of countries with developed financial 



17FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

intelligence indicates that their efficiency is determined 
only by the presence of a certain legal framework 
and the effective system for collecting, processing, 
transmission and provision of financial information, 
the identification of the initiators of financial 
transactions. Transmissions of information transfer 
across different countries significantly influence the 
effectiveness of financial monitoring in general. Only 
direct channels of information transfer from the 
financial intelligence units to financial institutions and 
regulators contribute to the effectiveness of financial 
monitoring. In the case of information transfer from 
the financial intermediaries to the state regulators 
in the sphere of finance, and then to the financial 
intelligence units, the effectiveness of the national 
financial monitoring system is significantly reduced.

For the selected criteria a mixed model of 
financial monitoring was formed and developed 
in Ukraine. There was found the place for the 
practice of an active cooperation with international 
institutional structures in the field of counteraction 

of the legalization of income in order to exchange 
experience in the process of development of schemes 
and mechanisms legalization of income. Recent 
trends in the reorganization of the State Service of 
Financial Monitoring of Ukraine have direction to the 
integration of the local associations and involvement 
in information exchange as mandatory subjects of 
financial monitoring, lawyers and notaries. At the 
same time there are certain shortcomings in the 
financial monitoring due to the specific financial 
system of Ukraine:

- poor information transparency of financial 
intermediaries;

- undeveloped organized stock market;
- existence of possible tax avoidance through 

offshore operations.
In accordance with the research of specific 

financial monitoring in the world we can identify 
the most promising areas of use of certain features 
of international experience in the national system of 
financial monitoring in Ukraine.

Table 1
Possible use of international experience in the process of reforming of the national system of financial 

monitoring in Ukraine (authoring)

Country Feature that can be used in Ukraine
Canada transfer of the unused planned budget to the next budget period 

USA wide coordination of interaction of bodies that oppose the legalization of proceeds obtained 
by criminal way and terrorist financing 

Italy submission of financial monitoring to the central bank and automated risk-oriented 
information processing system  

Australia
the combination of courses not only counteraction of legalization of proceeds obtained by 

criminal way and financing of terrorism, but also tax evasion for implementing financial 
monitoring

China distinction between different departments of management functions and implementing 
financial monitoring under a single authorized 

Finland authority responsibility for the process of preliminary investigation

Belgium

reliance of the functions of coordination of activities of the bodies of financial monitoring at 
the legislative level on the authorities in the sphere counteraction of legalization of proceeds 
obtained by criminal way and financing of terrorism,functions of coordination of financial 
monitoring 

Great Britain prohibition of the information transfer about tax offenses to other states 

Summarizing the analyzed models, it should 
be noted that the selection process of the means 
of regulation of the financial monitoring is not 
spontaneous; it is characterized by the properties of the 
economic feasibility and the historical development 
of the country, the size of the country, the number of 
financial institutions operating, the volume of financial 

transactions, foreign exchange and financial regimes, 
internal construction and structure of the financial 
system and a number of other factors. 

The above analysis of the experience in financial 
monitoring in the world can be transformed and 
implemented in Ukraine only taking into account 
national peculiarities of the process of financial 
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monitoring. Keep in mind that most of the defined 
features of using the experience of financial monitoring 
in Ukraine have the prospect of implementation in 
case of legal and information support.

Conclusions. Notwithstanding the introduced 
opposite trend, we believe that any model of the 
financial monitoring system must comply with the 
system principles and has the properties of consistency, 
efficiency and specificity that determines its realistic 

nature; the status of the financial intelligence unit 
requires a specific function – over departmental 
coordination that has a different nature and 
objectives within each model of financial monitoring. 
Furthermore, the strategy of the state in the field of 
counteraction of legalization of income be aimed at 
creating an environment in which economic benefits 
from the money laundering is higher than the costs 
incurred in its organization.
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http://www.poliisi.fi — Title from the screen.

18. Official site of the Federal Service for Finan-
cial Monitoring of Russia Federation. — Retrieved 
from : http://www.fedsfm.ru. — Title from the screen.

19. Official site of Money Laundering Preven-
tion Center. — Retrieved from : http://www.mjib.gov.
tw/en/ — Title from the screen.
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Постановка проблеми. Кризові явища світо-
вої економічної та фінансової систем чинять зна-
чний вплив на розвиток окремих країн, відобра-
жаючи виклики зростаючих тенденцій інтеграції 
національних економічних та фінансових систем. 
Динамізм процесів фінансової інтеграції та гло-
балізації обумовлює виникнення чинників як 
позитивного, так і негативного впливу на окремі 
національні економіки. Тому питання функціо-
нування та розвитку фінансової системи Украї-
ни в процесі інтеграції до світового фінансового 
простору набувають особливої значущості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням функціонування фінансової системи 
України в цілому та окремим її сферам зокрема 
присвячено праці багатьох вітчизняних науковців. 
Так, розвиток державного сектору висвітлюють 
Л. Г. Шемаєва, І. І. Колобердянко, С. В. Михай-Колобердянко, С. В. Михай-, С. В. Михай-
ленко. Роботи В.  К  Матвієнко, І. В. Грановської, 
О. І. Копилюк зосереджено на розвитку банків-
ської системи. Тенденції розвитку фондового 
ринку знайшли відображення в роботах Л. Г. По- знайшли відображення в роботах Л. Г. По-
літюк, Н. Г. Васюткіної, Г. І. Коваль. Грошово-
кредитну систему висвітлюють С. І. Коровкіним, 
В. В. Мельник, В. В. Храпкіною. Однак, незважаючи 
на значну кількість досліджень в цій сфері питан-
ням комплексного аналізу розвитку фінансової 
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системи країни в умовах фінансової інтеграції 
приділено недостатньо уваги.

Метою статті є аналіз розвитку фінансової 
системи України в умовах стратегічного напрям-
ку інтеграції до світового фінансового простору.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Основним завданням кожної країни є забез-
печення сталого економічного розвитку, фінансо-
вої стабільності та зростання рівня життя насе-
лення, шляхом реалізації зваженої політики у всіх 
галузях життєдіяльності держави й суспільства з 
урахуванням особливостей національних еконо-
мічних, політичних й соціальних систем.

Досвід багатьох країни свідчить про значну роль 
в забезпеченні процвітання країни, адекватної ма-
кроекономічної політики, обсягів інвестування 
(особливо прямих іноземних інвестицій), наявність 
стабільних фінансових інститутів, швидкість розпо-
всюдження технологій та рівень кваліфікації робіт-
ників. Крім того, загальною рисою усіх розвинутих 
країн є активна участь та інтеграція до світового еко-
номічного й фінансового простору зокрема.

Інтерналізація національних фінансових сис-
тем, їх переплетіння та взаємопроникнення при-
скорює процес фінансової глобалізації, що харак-
теризує світову фінансову систему як єдине ціле, 
з притаманними йому рисами, характеристика-
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ми та факторами росту. Таким чином, фінансова 
глобалізація – процес, що спрямований на фор-
мування єдиного фінансового ринку й протікає 
на основі росту міжнародного руху капіталів [1]. 
Фінансова глобалізація призводить до створення 
нових відносин з формування зобов’язань та пе-
рерозподілу фінансових ресурсів на міжнародних 
ринках, залучаючи окремі національні економіки 
до інтеграційних процесів у фінансовій сфері.

Неоднозначність процесів фінансової гло-
балізації проявляється в їх позитивних та не-
гативних наслідках для окремих національних 
економік. До основної вигоди інтеграції країни 
до світової фінансової системи слід зарахувати: 

диверсифікація ризику, оптимальне розміщен-
ня капіталу, інвестиційне та економічне зрос-
тання, розвиток та ефективність національних 
фінансових систем та фінансових інститутів [2]. 
Крім того, дослідження МВФ вказують на наяв-
ність крім «традиційних» вигід від фінансової 
інтеграції країни у глобальну фінансову систе-
му (більш ефективне міжнародне розміщення 
капіталу, накопичення капіталу, міжнародний 
поділ ризику, зростання ВВП та зменшення во-
латильності споживання) ще й додаткових пере-
ваг: розвиток фінансового ринку, інституційний 
розвиток, макроекономічна дисципліна, краще 
управління тощо (рис. 1).

Рис. 1. Модель оцінки вигід фінансової інтеграції [3]
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Обсяг позитивного впливу від фінансової ін-
теграції також залежить від структури та форми 
міжнародних потоків капіталу, які переважають 
у країні. Так, короткостроковий борговий капітал 
є найбільш волатильним та ризикованим, який 
дуже швидко вилучається з економіки під час фі-
нансових криз та нестабільностей. Водночас, за-
лучення міжнародних ресурсів у вигляді прямих 
іноземних інвестицій є найбільш вигідним, вна-
слідок наявності управлінського досвіду, новітніх 
технологій, ноу-хау тощо.

На сьогодні світовий фінансовий простір – це 
сукупність світових та національних ринків капі-
талу, ринків валюти, страхових та фондових рин-
ків, світових фінансових центрів та діяльність 
транснаціональних компаній, сукупний обсяг 
фінансових яких постійно збільшується.

За даними McKinsey Global Institute обсяги 
світових фінансових активів продовжують зрос-
тати (табл. 1), незважаючи на наслідки фінан-
сової кризи 2007  р., з’являються нові фінансові 
ресурси та послуги.

Таблиця 1
Фінансові активи світу, трлн дол. США

Вид фінансового активу 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Власний капітал 37 47 56 64 36 48 54 47 50
Державні боргові папери 18 29 30 32 35 39 43 46 47
Боргові папери приватного сектору 19 30 35 39 42 42 41 42 42
Корпоративні боргові папери 5 7 7 8 8 9 10 11 11
Сек’юритизовані кредити 5 9 11 13 14 14 13 13 13
Несек’юритизовані кредити 35 42 46 50 54 54 57 60 62
Усього 119 164 185 206 316 206 218 219 225

Джерело: складено автором за даними [4].
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Світова фінансова система поступово від-
новлюється, про що свідчить зростання обсягу 
фінансових активів світу, хоча 60 % трансгра-
ничних потоків капіталу лишилися на рівні 
2007 р. Світові фінансові активи, що включа-
ють капіталізацію фондового ринку, державні 
та корпоративні боргові цінні папери, та кре-
дити у 2012 році склали 225 трлн доларів США, 

що на 1,9 % більше, ніж у 2011 р. (зростання у 
період з 1990 по 2007 відбувалося у середньому 
на 7,9 %).

Фінансові активи України у досліджуваному 
періоді наведено в таблиці 2. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів протягом досліджувано-
го періоду збільшився на 1543,5 млрд грн, або в 
23 рази.

Таблиця 2
Фінансові активи України, млрд грн

Вид фінансового активу 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Акції (номінальна капіталізація фондового 
ринку), в т. ч.: 46,5 152,4 195,9 245,9 292,1 393,2 433,7 498,4 534,2

- акції, що обертаються на фондових біржах 23,1 55,7 76,9 91,2 126,7 140,5 171,7 179,9 173,8

- державні боргові цінні папери 1,89 7,15 1,6 3,6 23,5 74,5 70,7 76,1 83,7

- боргові цінні папери підприємств 0,13 26,85 48,9 93,4 127,8 134,9 144,4 156,7 164,2
- банківські кредити 19,6 143,4 245,2 426,9 734,0 723,3 732,8 746,5 753,1
- небанківські кредити 2,4 21,6 37,5 49,6 61,7 62,9 69,9 73,4 79,2
Усього 70,52 351,4 529,1 819,4 1239 1389 1451 1551 1614

Джерело: складено автором за даними [5, 6].

Значного зростання зазнали такі види фінан-
сових активів:

- номінальна капіталізація фондового рин-
ку зросла в 12 разів, значно збільшилися обсяги 
акцій, які включено до торгів організаторами бір-
жових торгів, що свідчить про підвищення вар-
тісної оцінки компаній-емітентів;

- зростає обсяг фінансових ресурсів, що за-
лучені внаслідок випуску та продажу державних 
боргових цінних паперів (облігації внутрішньої 
та зовнішньої державної позики);

- значно збільшилися обсяги боргових цінних 
паперів підприємств, що свідчить про підвищення 
довіри інвесторів до підприємств-емітентів;

- найбільші темпи приросту має сектор бан-
ківського кредитування, обсяги банківських кре-
дитів складають майже 90 % усіх наданих креди-
тів та 46,7 % усіх фінансових активів в країні;

- зростає сектор небанківського креди-
тування, посилюється довіра населення до 
недержавних пенсійних фондів, страхових та 
фінансових компаній, що виступають основни- компаній, що виступають основни-
ми кредиторами.

Збільшення фінансових ресурсів України від-
бувається протягом усього досліджуваного пе-
ріоду, проте визначення впливу фінансової інте-
грації на функціонування та розвиток фінансової 
системи України доцільніше проводити в розрізі 
окремих галузей фінансової системи: бюджетна 
сфера, грошово-кредитна сфера, валютна сфера, 

сфера функціонування фондового, інвестиційно-
го ринку та ринку фінансових послуг.

Фінансова інтеграція у бюджетній сфері 
пов’язана, насамперед, з формуванням зовніш-
нього боргу країни. На жаль, тенденції у цьому 
напрямку важко назвати позитивними: обсяг 
валового зовнішнього боргу України у 2012 році 
склав 308 854,79 млн грн, що в 5,5 разів більше 
рівня 2003 р. та в 4,5 рази більше рівня перед-
кризового 2007 р. За структурою боргових ва-
лют на гривню припадає 43,8 %, на долар США – 
32,4 %, на СДР – 19,7 %, на євро – 3,6 %, на япон-
ську єну – 0,6 % [7]. Значне зростання рівня дер-
жавного боргу відбулося після 2007 р., частково 
це пов’язано з різким знеціненням національної 
грошової одиниці відносно іноземних валют, в 
яких й були отримані фінансові кошти. За про-
гнозами Центра Разумкова [8] в 2013 році збе-
режеться тенденція до збільшення зовнішнього 
боргу з одночасним скороченням золотовалют-
них резервів країни. 

Розвиток грошово-кредитної сфери харак-
теризується зменшенням темпів інфляції, зрос-
танням рівня монетизації економіки та змен-
шенням облікової ставки НБУ. У 2012 р. в Украї-
ні вперше за останні десять років спостерігала- вперше за останні десять років спостерігала-
ся дефляція на рівні 0,2 %, що була забезпечена 
проведенням жорсткої монетарної політики. За 
словами прем’єр-міністра, надалі буде здійснено 
низку заходів із забезпечення сталого економіч-
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ного зростання й помірного рівня інфляції [9]. 
За прогнозами Уряду у 2013 р. очікується ін-
фляція на рівні 3 %, проте експерти вказують на 
збільшення темпів інфляції внаслідок приско-
рення економічного зростання на фоні поліп-
шення ситуації в Єврозоні, більш ліберальної 
монетарної політики, а також ймовірного підви-
щенні цін на газ та послуги ЖКГ для населення.

Відносним показником розвитку грошово-
кредитної сфери є рівень монетизації еконо-
міки країни, що характеризує реальний рівень 
грошової маси та стан забезпеченості еконо-
міки необхідними фінансовими коштами. У 
2012 році рівень монетизації економіки країни 
склав 53,2 %. Слід зазначити позитивну тенден-
цію до зростання даного показника з 2003 р. й 
підтримку рівня більше 50 % з 2006 р., що свід-
чить про досягнення фінансової стабільності у 
країні. Рівень монетизації є оберненим показ-
ником швидкості обігу грошей. Рівню монети-
зації економіки України у 2012 р. в 54,7 % відпо-
відає 1,82 оберти за агрегатом М2, що свідчить 
про переважання в економіці країни промис-
лового виробництва (галузі, що мають довгий 
цикл виробництва), збільшення відрахувань 
на фундаментальні наукові дослідження. Серед 
недоліків сучасної грошово-кредитної системи 
слід зазначити високий рівень готівкових ко-
штів, їх обсяг на кінець 2012 р. склав 14,43 % 
від ВВП країни та 20 % у грошовій масі країни. 
Вирішення цієї проблеми НБУ бачить в ухва-
ленні закону, що встановить граничну норму 
готівкових розрахунків.

Банківська сфера характеризується змен-
шенням кількості іноземних фінансових уста-
нов: з 2008 р. 15 іноземних банків припинили 
роботу на українському ринку, при чому сім у 
2012 р. Продаж дочірніх підприємств здійсню-
ють здебільшого європейські банки. За даними 
австрійської фінансової групи Reiffeisen Bank 
International AG, частка іноземних банків (крім 
російських) на українському ринку продовжує 
зменшуватися, на кінець 2012 р. вона становила 
20 %, протягом наступних років передбачається 
падіння до рівня 10 %, що обумовлене заявами 
європейських фінансових установ про можли-
вість виходу з українського банківського секто-
ру. Основними причинами «втечі» закордонних 
банків є наявність політичних ризиків, значний 
рівень корупції, непрозорість самої банківської 
системи, недосконалість законодавства та судо-
вої системи. Що стосується російських банків, 
то їх частка у активах банківської системи по-

стійно збільшується і на кінець 2012 р. склала 
15,5 %. На сьогодні в Україні функціонують 9 фі-
нансових організацій з російським капіталом. 
Загальні активи комерційних банків склали 
1024,2 млрд грн, що відповідає 89,2 % загальних 
фінансових активів в країні, 10,8 % фінансових 
ресурсів припадає на функціонування ринку фі-
нансових послуг [10].

Розвиток ринку фінансових послуг, що вклю-
чає страховий ринок, недержавне пенсійне за-
безпечення, небанківський ринок кредитів, на 
сьогодні, перебуває в стадії «реанімації» після 
руйнівного впливу світової фінансової кризи. 
До 2008 р. ринок фінансових послуг розвивався 
досить динамічно: зростала кількість фінансо-
вих установ, вартість активів, попит на послуги 
з боку споживачів. Основними чинниками руй-
нівного впливу стали погіршення якості банків-
ських активів, девальвація національної грошо-
вої одиниці, зниження ринкової вартості фінан-
сових інструментів, замороження банківських 
депозитів учасників фінансового ринку тощо.

Функціонування фондового ринку України 
забезпечують 10 бірж (станом на 01.06.2013), 
основними з яких за обсягами торгів є «Пер-
спектива», УБ та ПФТП. Обсяг торгів у 2012 р. 
зменшився майже на 40 %, а кількість укладе-
них угод зменшилась більше, ніж на 25 % [11]. 
Песимістичні очікування інвесторів викликані 
відсутністю нових інструментів для вкладення 
коштів та негативними тенденціями фондових 
індексів. Обсяг операцій на фондовому ринку у 
2012 р. склав Серед позитивних тенденцій роз-
витку фондового ринку слід відзначити появу 
на Варшавській фондовій біржі індексу WIG-
Ukraine. Індекс включає українські компанії 
внесені у перелік на ВФБ, які розташовані, ма-
ють головний офіс або основне виробництво на 
Україні. На сьогодні цінні папери українських 
компаній обертаються на Лондонській (LSE), 
Варшавській (WSE), Франкфуртській (Deutsche 
Börse) біржах або на об’єднаній площадці NYSE 
Euronext.

Висновки. Розвиток національної фінансо-
вої системи знаходиться в тісному взаємозв’язку 
зі світовим фінансовим простором внаслідок 
прийнятого Україною інтеграційного курсу у 
всіх сферах економічного й соціального жит-
тя країни. Прояв фінансової інтеграції має 
найбільші позитивні наслідки в формуванні й 
розвитку нових фінансових інструментів, задо-
воленні потреб держави та суб’єктів я діяльності 
в необхідних для розвитку фінансових ресурсах. 



23FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

До основних негативних факторів слід зарахува-
ти значну уразливість усіх секторів фінансової 
системи до проявів світових фінансових криз і 
як наслідок, зменшення стабільності системи, 
погіршення показників розвитку окремих сфер 

фінансової діяльності. Подальший розвиток фі-
нансової системи має забезпечувати збережен-
ня позитивних та нейтралізацію негативних 
тенденцій, що викликані поглибленням участі 
країни у фінансовій інтеграції.
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Statement of the problem. Crisis phenomena 
in the world economic and financial systems exert 
considerable influence on development of particular 
countries, representing requirements of growing 
tendencies in integration of the national economic 
and financial systems. Dynamism of processes 
of financial integration and globalization causes 
the origin of both positive and negative factors 
of influence on particular national economies. 
Therefore, the problems of functioning and 
development of the financial system of Ukraine in 
the process of integration into the world financial 
space acquire special importance.

Justification of scientific results. The basic 
task of every country is to secure steady economic 
development, financial stability and growth of 
living standards of population by realization of the 
deliberate policy in all spheres of vital functions of 
the state and society taking into accounts the features 
of the national economic, political and social systems.

The experience of many countries testifies a 
considerable role of adequate macroeconomic 
policy, volumes of investing (especially direct 
foreign investments), availability of stable financial 
institutions, speed of distribution of technologies 
and level of qualification of workers in ensuring a 
country’s prosperity.

Besides, the typical characteristic of all developed 
countries is an active participation and integration 
into the world economic and financial space, in 
particular.

Internationalization of national financial systems, 
their interlacing and interpenetration accelerate the 
process of financial globalization which characterizes 
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Summary. The main tendencies of functioning and 
development of a financial system of the country are 
considered, the priority directions of integration of 
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Ukraine in world financial space on the basis of the 
calculated levels of financial openness, financial glo-
balization and financial safety of the state are defined.

the world financial system as an ensemble with its 
peculiar features, characteristics and factors of growth.

Nowadays, the world financial space is the 
aggregate of world and national capital markets, 
markets of currency, insurance and fund markets, 
world financial centers and activities of transnational 
companies, the combined volume of financial assets 
of which is constantly increasing.

The world financial system is gradually updating 
which is vivid from the increase of the volume 
of the world financial assets, although 60  % of 
transboundary streams of capital remained at the 
level of 2007. The world financial assets, including 
capitalization of the fund market, state and corporate 
promissory securities and credits in 2012 year 
amounted to 225  trillion US dollars, that is 1,9  % 
more than in 2011 (the growth during the period 
from 1990 to 2007 was on average 7,9 %).

The financial assets of Ukraine during 2000–
2012 are characterized by the positive tendency of 
continuous growth: the total volume of financial 
resources increased by UA Hrv 1543,5 bln, that is 
23 times as much.

The considerable growth was shown by the 
followings types of financial assets:

- the nominal capitalization of the fund market 
was multiplied by 12 times, the volumes of shares, 
included to auctions by the organizers of exchange 
auctions, considerably increased, that testifies to the 
increase of cost estimation of companies-issuers;

- the volume of financial resources, which 
are attracted as a result of issue and sale of state 
promissory securities (bonds of internal and external 
state loan), is growing;



25FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

- the volumes of promissory securities of 
enterprises considerably increased, that testifies to 
the increase of trust of investors to the enterprises-
issuers;

- the sector of the bank crediting has the largest 
growth rates; the volumes of bank credits are almost 
90 % of all given credits and 46,7 % of all financial 
assets in the country;

- the sector of non-banking crediting is growing, 
the trust of population to non-state pension funds, 
insurance and financial companies, which are basic 
creditors, is increasing.

The increase in financial resources of Ukraine has 
been taking place for all the probed period, however 
determination of influence of financial integration on 
functioning and development of the financial system 
of Ukraine is more expedient to conduct in separate 
industries of the financial system: budgetary sphere, 
money-and-credit sphere, currency sphere, sphere of 
functioning of fund, investment market and market 
of financial services.

The development of the national financial system 
is in close interrelation with the world financial 
space, which is the result of the integration course 
accepted by Ukraine in all spheres of economic and 
social life of the country. The efficiency of financial 
integration has the most positive consequences 
in forming and development of new financial 
instruments, satisfaction of needs of the state and 
subjects of entrepreneurial activity and in necessary 
for development financial resources.

Conclusions. The basic negative factors are 
considerable vulnerability of all sectors of the 
financial system to the displays of the world financial 
crises and, as a result, to the diminishing of stability of 
the system and worsening of indexes of development 
in certain spheres of financial activity. The following 
development of the financial system must ensure 
the maintenance of the positive tendencies and 
neutralization of the negative ones, which are caused 
by the intensification of the country’s participation in 
financial integration.
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Постановка проблеми. Сучасний етап гло-
бальної фінансово-економічної нестабільності 
зумовлює необхідність більш швидкого переходу 
до ринкових принципів формування валютного 
курсу, які дозволять уникати перекосів у валют-
ній сфері, використання девальвації як інстру-
менту конкурентної боротьби, а відтак і факту 
існування «валютних воєн», а також посприя-
ють адекватному відображенню фундаменталь-
них процесів в економіці. Питання переходу до 
гнучкого режиму курсоутворення гостро стоїть 
на порядку денному не тільки багатьох країн, що 
розвиваються, а й високорозвинених країн, які 
офіційно мають режим плаваючого обмінного 
курсу в той час, коли досить жорстко регулюють 
курси своїх валют за допомогою втручання цен-
тральних банків.

Актуальність проблеми зміни вітчизняного ва-
лютного режиму зумовлена посиленням глобаль-
них викликів для економіки та негативними тен-
денціями на міжнародних валютних ринках у по-
єднанні з накопиченням внутрішніх диспропорцій 
у національній фінансовій системі, що в результаті 
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основні фактори, які зумовлюють девальва-
ційний тиск на національну валюту, та про-
аналізовано позитивні ефекти від утримання 
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валютного курса на заниженном уровне для на-
циональных производителей.
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призводить до макроекономічної нестабільності 
та розгортанні кризових явищ. Водночас цю про-
блему розглянуто в аспекті загальної направле-
ності валютно-курсової політики України, яка є 
потужним інструментом для усунення вищевка-
заних диспропорцій у фінансовій сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізу проблемних аспектів розробки і реаліза-
ції валютної політики як її невід’ємної складової 
в умовах трансформаційних змін економіки 
України присвячено праці О.  Барановського, 
В. Геєця, О. Дзюблюка, В. І. Міщенка, Л. Руденко, 
Т. Вахненко, З. Луцишин, А. Мороза, М. Савлука, 
А. Чухна, В. Бабенко, А.  Бубула, М. О. Єршова, 
О. Петрика, О. Шпенюка та ін.

Поточна фінансово-економічна криза заго-
стрила увагу наукової думки до ролі й місця ва-
лютної політики в подоланні економічної рецесії, 
зокрема в Україні.

Метою статті є виявлення та обґрунтуван-
ня оптимального режиму валютного курсу для 
України, враховуючи поточні тенденції на світо-
вих та національних ринках.
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Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Зростання потенціалу впливу ва-
лютного чинника на національні економіки 
окремих країн особливо відчутне в процесах 
взаємного переплетення світових фінансових 
та господарських зв’язків. При цьому саме ва-господарських зв’язків. При цьому саме ва- зв’язків. При цьому саме ва-
лютний курс є тим індикатором, який вимірює 
ступінь такого впливу з одного боку, а з іншого – 
сам є об’єктом регулювання і підпорядковується 
ринковим законам, факторам тощо. Обмінний 
курс у короткостроковому періоді слід визна-
чати не тільки ринковими та монетарними 
чинниками, а й залежно від обраного окремою 
державою валютного режиму.

При виборі валютного режиму країнам до-
водиться шукати компроміс між стабільністю 
та гнучкістю. Необхідність у стабільності можна 
пояснити її позитивним впливом на інвестицій-
ну діяльність, а також уникненням проциклічної 

нестабільності бюджету і коливань валютного 
курсу. Водночас гнучкий режим валютного курсу 
є так званим «коректором» при зовнішніх шоках, 
пов’язаних із торговими дисбалансами і потока-
ми капіталу, забезпечуючи тим самим кращий за-
хист від останніх [11].

Фіксований режим курсоутворення для кра-
їн з ринками, що формуються, є оптимальним у 
короткостроковому періоді. Крім цього, для кра-
їн, які підтримують цей режим, ймовірнішими є 
затяжні валютні та фінансові кризи, а також по-
вільніше посткризове відновлення економіки [1].

Дослідження МВФ, які базувалися на да-
них більше ніж 150 країн світу протягом 1990–
2001 рр., показали, що в середньому три четверті 
кризових епізодів відбулися в умовах фіксації ва-
лютного курсу і частота криз при таких режимах 
була вищою, ніж при гнучкому курсоутворенні 
(табл. 1).

Таблиця 1
Частота криз при різних режимах валютного курсу

Країна
Частка криз за кожною 

категорією валютних режимів 
(% від загальної кількості)

Частота 
криз

Частка криз за всіма видами 
валютних режимів

1990 2001
Всі країни

Всі режими фіксації 73,0 1,09 79,9 55,9

Всі режими гнучких курсів 27,0 0,79 20,1 44,1

Жорстка прив’язка 7,10 0,41 15,7 25,8
Проміжні режими 73,0 1,3 69,2 38,7
Інші режими плаваючих 
курсів 19,9 0,72 15,1 35,5

Країни з ринками, що формуються, та розвинуті країни

Всі режими фіксації 73,5 1,10 71,7 48,2

Всі режими гнучких курсів 26,5 0,61 28,3 51,8

Жорстка прив’язка 2,9 0,28 3,8 32,1
Проміжні режими 79,4 1,21 75,5 21,4
Інші режими плаваючих 
курсів 17,6 0,52 20,8 46,4

Країни, що розвиваються, крім країн з ринками, що формуються

Всі режими фіксації 72,7 1,09 84,0 59,3

Всі режими гнучких курсів 27,3 0,92 16,0 40,7

Жорстка прив’язка 9,4 0,44 21,7 23,1
Проміжні режими 69,5 1,36 66,0 46,2

Інші режими плаваючих 
курсів 21,1 0,88 12,3 30,8

Джерело: складено автором на основі [8].
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Таким чином, у результаті своїх досліджень 
фахівці виявили такі найвагоміші недоліки фік-
сованих валютних режимів з усіма витікаючими 
наслідками:

- обмеження використання інших заходів 
макроекономічної політики та зниження ефек-
тивності грошово-кредитної політики;

- підвищення чутливості до розгортання ва-
лютних і фінансових криз;

- утруднення здійснення своєчасної адапта-
ції до зовнішніх умов;

- створення умов виникнення загроз спеку-
лятивних атак і крахів.

Як наслідок, міжнародні експерти рекоменду-
ють країнам з ринками, що формуються, перехо-
дити до більш гнучкого режиму валютного курсу, 
який дозволить об’єктивно відображати тенден-
ції на валютному ринку та адекватно реагувати 
на зовнішні потрясіння [9].

Однак на практиці не всі центральні банки 
погодилися бути лише сторонніми глядачами на 
валютних ринках, при цьому залишили за собою 
можливість згладжувати різкі коливання валют-
ного курсу. Сьогодні існують розбіжності між 
офіційно проголошеним валютним режимом (de-

jure) та його практичною реалізацією (de-facto). 
Основними аргументами, якими оперують 

експерти для пояснення вказаної ситуації є зрос-
тання валютних дисбалансів банківської систе-
ми і бізнесу, високий рівень доларизації, втрата 
курсового орієнтиру для всіх макроекономічних 
агентів, значно більші витрати виробництва при 
коливаннях валютного курсу та ін. [14, 15]. Крім 
цього, значні коливання валютного курсу не-
гативно відбиваються на рівні інфляції за раху-
нок «ефекту переносу», тобто реагування рівня 
цін у країні на зміни курсу національної валюти. 
Відтак, попри значні переваги гнучкого валют-
ного режиму, основним його недоліком є висока 
мінливість як номінального, так і реального об-
мінного курсу.

У зв’язку з цим багато країн запровадили по-
ступовий перехід до вільно плаваючого валютно-
го курсу, проміжним етапом якого є встановлен-
ня режиму валютного коридору, в межах визна-
ченого діапазону. У рамках такої стратегії курс 
національної валюти підтримується на дещо 
заниженому рівні (табл. 2), що дозволяє робити 
національну продукцію привабливішою на зо-
внішніх ринках.

Таблиця 2
Рівень недооцінки національної валюти відносно долара США, %

Країна / Період 2001 2005 2009 2010
Польща 57,2 42,2 40,8 59,4
Угорщина 61,4 35,4 36,5 57,4
Туреччина 64,9 38,2 40,0 56,9
Мексика 32,4 34,6 42,8 55,8

Джерело: складено автором на основі [10].

Таблиця 3
Рівень недооцінки російського рубля до долара США (в рази)

1990 1991 1992 1995 1998 2006 2008 2009 2010
Відношення 
курсу /ПКС 38,2 50,2 13,0 1,8 2,9 2,0 1,8 1,8 1,7
Джерело: складено автором на основі [10].

Передбачається, що занижений курс національ-
ної валюти виступає пусковим механізмом для 
включення інших чинників підвищення конкурен-
тоздатності вітчизняної продукції і, за рахунок цьо-
го, додаткового економічного росту, він створює 
додаткові конкурентні переваги національним ви-
робникам на зовнішніх ринках, що збільшує обсяги 
їх валютної виручки і активізує діяльність. 

Зокрема, значна недооцінка російського 
рубля (табл. 3) стала потужним імпульсом до 

перетворення економіки Росії в експортноорі-
єнтовану, коли для підтримання економічного 
зростання «ставка» робиться на попит на зо-
внішніх ринках [10].

Міжнародні експерти визначають підтриму-
вання обмінного курсу на заниженому рівні як 
необхідну умову динамічного зростання й під-
вищення зайнятості в країнах, що розвиваються 
[2]. До того ж, такий рівень дозволяє вітчизня-
ним підприємствам за рахунок швидкого збіль-
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шення обсягів міжнародної торгівлі залучати ре-
сурси іноземних компаній. Непрямим чинником 
стимулювання технічного прогресу є створення 
передумов для розвитку нових сучасних висо-
котехнологічних галузей економіки, сприяння 
освоєнню нових методів раціоналізації вироб-
ництва і маркетингу для проникнення на світові 
ринки [17, с. 46].

Міжнародні експерти А. Ратха, Е. Кенг та 
М. Едвардс стверджують, що девальвація націо-
нальної валюти стимулює економічне зростання 
за рахунок збільшення експорту, сукупного по-
питу і виробництва [4], а Р. Дені вважає, що кон-
курентне недооцінювання валют є важливим для 
економічного розвитку [5]. 

Крім цього, для відносно малих економік по-
літика низького валютного курсу – один з неба-
гатьох інструментів, який забезпечує надходжен-
ня валюти в країну.

Незважаючи на низку переваг заниженого 
обмінного курсу національної валюти, він несе 
в собі і певні ризики. По-перше, девальвація 
може спровокувати зростання інфляції шля-
хом реалізації «ефекту переносу» за прямим 
та непрямим каналами (внаслідок зростання 
попиту на внутрішні виробничі ресурси і не-
можливістю різкого збільшення їх пропозиції 
без інвестицій та внаслідок державної недо-
сконалості, штучних бар’єрів і т.п.). По-друге, 
виникають проблеми у власників валютних 
кредитів, оскільки девальвація зумовлює змі-
ну вартості кредиту та його обслуговування, 
а значить і підвищення валютних ризиків. 
Зокрема, ці наслідки відобразилися в Індонезії 
під час Азійської кризи, коли велика кількість 
позичальників оголосили себе банкротами 
через неспроможність виплачувати валютні 
зобов’язання, після того як девальвація призве-
ла до зростання їх заборгованості, вираженої в 
національній валюті. По-третє, утримання ва-
лютного курсу на заниженому рівні не завжди 
призводить до економічного зростання, осо-
бливо враховуючи попередні аргументи, коли 
країна є чистим позичальником ресурсів із-за 
кордону. Так, занижений курс в’єтнамського 
донга протягом 1997–2001 рр. спричинив зни-
ження ефективності виробництва і обсягу ВВП 
на душу населення з подальшим негативним 
впливом на всю економіку В’єтнаму [3].

Деякі фахівці вказують на те, що прибутки, 
які отримують експортери, є лише результатом 
арифметичних операцій перерахунку іноземної 
валюти, отриманої за рахунок експорту за більш 

високим курсом відносно національної, тобто 
держава виплачує своєрідну експортну премію за 
рахунок внутрішніх ресурсів [12]. 

У той же час слід підкреслити, що загальний 
напрямок валютно-курсової політики, а отже й 
вибір валютного режиму, слід визначити сукуп-
ністю внутрішніх та зовнішніх факторів, стра-
тегією економічного зростання країни. Він має 
базуватися на реалізації конкретних цілей гро-
шово-кредитної та макроекономічної політики, і, 
як наслідок, забезпечувати стабільний та збалан-
сований розвиток. 

Як зазначається в «Основних засадах грошо-
во-кредитної політики на 2012 рік», Національний 
банк України спільно з Урядом концентруватиме 
зусилля на створенні макроекономічних та ін-
ституційних умовах для переходу до режиму, що 
базується на ціновій стабільності. З цією метою 
Кабінет Міністрів України та Національний банк 
України схвалив і реалізовує Спільний план, 
яким передбачено виконання заходів щодо ви-
значення середньострокових орієнтирів стосов-
но інфляції, створення високоліквідного та висо-
коефективного фінансового ринку, збалансуван-
ня державних фінансів, проведення виваженої 
соціальної політики та подальшої лібералізації 
ціноутворення [13].

При цьому, перехід до нового валютного 
режиму має на меті ефективне використання 
механізмів курсоутворення для досягнення ці-
лей та завдань як валютно-курсової зокрема, 
так і грошово-кредитної політики в цілому. 
Безумовно, запровадження більшої гнучкості 
обмінного курсу гривні є «дорогим» процесом, 
проте, з іншого боку, виправданим. За гнучкого 
курсоутворення динаміку обмінного курсу зде-
більшого визначають об’єктивними чинниками 
співвідношення попиту і пропозиції на валют-
ному ринку. Це не лише сприятиме зменшенню 
системних ризиків та зниженню рівня долари-
зації економіки, а й позитивно позначатиметься 
на спроможності НБУ реалізовувати грошово-
кредитну політику [6]. Водночас, це не означає 
повне усунення НБУ як гравця на валютному 
ринку чи регулятора, оскільки за ним залиша-
ється завдання – підтримання відносної ста-
більності національної валюти.

Поза сумнівом, такі напрямки грошово-кре-
дитної та валютно-курсової політики України 
слід супроводжувати і підтримувати тактичними 
заходами бюджетної політики, зокрема, у сфері 
боргових зобов’язань та контролю за потоками 
капіталів і економічної політики в цілому.
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У 2012 році в Україні сформувалися певні не-
гативні тенденції, серед яких найпомітнішими є:

-загальне економічне зростання за підсум-
ками дев’яти місяців 2012 року становило 1,1 %, 
зокрема у третьому кварталі 2012 року, за опера-
тивною оцінкою Держкомстату, обсяг ВВП ско-
ротився на 1,3 %;

- скорочення розміру міжнародних резервів 
протягом січня-вересня 2012  року на 2,5 млрд 
дол. США і станом на 01 жовтня 2012 р. вони ста-
новили 29,3 млрд дол. США; 

- негативне сальдо поточного рахунку пла-
тіжного балансу за І півріччя 2012 р. становило 
5,32 млрд дол. США, негативне сальдо торго-
вельного балансу – 6,2 млрд дол. США, профі-
цит фінансового рахунку – 4,2 млрд дол. США 
(рис. 1). Утримання фіксованого курсу гривні до 
долара призвело до того, що вироблені в Україні 
товари почали втрачати конкурентоспромож-
ність, і експорт уповільнився. У вересні 2012 
року відносно вересня 2011 року експорт това-
рів зменшився на 7 %.
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Рис. 1. Динаміка платіжного балансу України протягом 2011 - І кв. 2012 р.

- на 165,96 пункти, або 30,87 % і за станом на 
1 жовтня 2012 р. становив 369,47 пункту;

- подальше зростання валового зовнішньо-
го боргу України, розмір якого на кінець першо-
го півріччя 2012 року становив майже 129 млрд 
дол. США;

- зростання вартості ресурсів міжнародного 
ринку капіталів для Уряду і корпоративних пози-
чальників при наявності значних потреб у рефі-
нансуванні наявних боргів тощо.

Крім цього, значним дестабілізуючим факто-
ром є психологічні настрої населення, зокрема 
в аспекті очікування чергової хвилі фінансової 
кризи, девальваційних та інфляційних сплесків, 
зростання рівня безробіття, формуванням нега-
тивних тенденцій та глобальних викликів у сві-
товій економіці тощо. Як приклад, паніка на ва-
лютному ринку у вересні 2012 року, коли долар 
на міжбанківському ринку досяг позначки 8,2 
гривні, в результаті чого обсяг купленої населен-

ням валюти сягнув рівня 2,9 млрд дол. США, зму-
сивши НБУ направити на інтервенції 1,8  млрд 
дол. США. Без створення фундаментальних 
макроекономічних чинників стабільності грив-
ні важко сподіватися на довіру населення до її 
національної валюти. Психологічний чинник 
долара як «тихої гавані» для своїх заощаджень 
завжди тиснутиме на валютний курс, і тиск по- тиснутиме на валютний курс, і тиск по-
силюватиметься саме у кризові періоди [7].

Слід звернути увагу не тільки на суто кіль-
кісне зростання дефіциту поточного рахунку 
платіжного балансу України, а й на його «якісне 
наповнення», тобто: якщо перевищення імпор-
ту товарів і послуг над експортом, зважаючи на 
товарну структуру українського експорту, який 
містить традиційно високу частку товарів низь-
кої обробки та з низькою доданою вартістю – не-
дорогоцінні метали, мінеральні та сільськогос-
подарські продукти, – є логічним наслідком, то 
зниження рівня національних заощаджень і не-



31FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Таблиця 4
Платіжний баланс України у 2011–2012 роках

Статті платіжного балансу
2011

2011
2012

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. І кв. ІІ кв. І півр.

Рахунок поточних операцій 1598 -1707 -2590 -4350 -10245 -1813 -3506 -5319

Баланс товарів та послуг -2335 -1337 -2573 -3912 -10157 -2299 -3895 -6194

експорт товарів та послуг 19704 22535 23 114 23 491 88 844 20 702 22 656 43358

імпорт товарів та послуг -22039 -23872 -25687 -27403 -99001 -23001 -26551 -49552

Баланс товарів -3597 -2851 -4580 -5224 -16252 -3665 -5308 -8973

 експорт товарів 15569 17724 17368 18757 69418 16384 17757 34141

 імпорт товарів -19166 -20575 -21948 -23951 -85670 -20049 -23065 -43114

Баланс послуг 1262 1514 2007 1312 6095 1366 1413 2779

 надходження 4135 4811 5746 4734 19426 418 4899 9217
 виплати -2873 -3297 -3739 -3422 -13331 -2952 -3486 -6438
Доходи (сальдо) -302 -1248 -1005 -1241 -3796 -186 -396 -582

Поточні трансферти (сальдо) 1039 878 988 803 3708 672 785 1457

Рахунок операцій з капіталом 
та фінансових операцій 1216 1370 2605 4068 9259 981 3205 4186

Рахунок операцій з капіталом -13 18 2 91 98 38 4 42

Фінансовий рахунок 1229 1352 2603 3977 9161 943 3201 4144

Прямі інвестиції (сальдо) 880 2422 2090 1623 7015 1660 1102 2762

Портфельні інвестиції 
(акціонерний капітал) 1163 1838 -938 -506 1 557 222 -340 -118

Інші інвестиції 299 -2226 -267 328 -1866 -2087 1 309 -778
Джерело: складено на основі даних НБУ.

забезпечене внутрішніми ресурсами нарощуван-
ня споживчого та інвестиційного попиту є не-
гативним явищем для збалансування поточного 
рахунку. Поряд з цим, недостатньо високі темпи 
зростання профіциту фінансового рахунку для 
покриття дефіциту поточного рахунку (табл. 4) 
є своєрідним відображенням несприятливої 
кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, а 
також низької кредитоспроможності вітчизня-
них економічних агентів і держави в цілому.

При цьому, неспроможність держави покри-
вати дефіцит поточного рахунку ні за рахунок 
внутрішніх (вилучення міжнародних резервів), 
ні зовнішніх (залучення нових зовнішніх по-
зик) джерел, адже рівень обох показників до-
сягнув своїх критичних значень, може викли-
кати виникнення валютної кризи, яка в умовах 
України може трансформуватися у боргову і 
банківську.
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Посилення глобальних викликів для України 
внаслідок уповільнення світової економіки, ре-
цесії у зоні ЄС, зниження економічного зрос-
тання в Китаї та слабких темпів у США, є додат-
ковим фактором тиску на національну економі-
ку, який проявляється у формуванні несприят-
ливої кон’юнктури на світових товарних ринках 
та зменшенні зовнішнього попиту на продукцію 
вітчизняних виробників, який і без того потер-
пає від неспроможності оновлення та осучас-
нення виробництва. 

У сукупності ці фактори створюють цілком 
логічні умови для закономірного зниження об-
мінного курсу гривні. Відтак, помірна і керована 
девальвація допомогла б «випустити пару» наці-
ональним виробникам, завдяки чому відбулася 
активізація діяльності експортоорієнтованих га-
лузей, а значить і приплив валюти в країну. 

Таким чином, утворення та розгортання ви-
щевказаних процесів та явищ є свідченням того, 
що поточний режим фіксації валютного курсу ви-
черпав свій потенціал, і одночасно вказують на те, 
що в Україні існують реальні передумови для пе-
реходу до більш гнучкого режиму курсоутворен-
ня, який відображатиме зміни у співвідношенні 
попиту та пропозиції іноземної валюти, а курсову 
політику буде спрямовано на формування збалан-
сованості та прогнозованості валютного ринку. 
Проте навіть при наданні гривні більшої гнуч-
кості динаміка обмінного курсу має залишатися 
керованою і не генерувати додаткові ризики для 
економіки та фінансово-кредитної сфери. 

Відтак, враховуючи поточні внутрішні та зо-
внішні тенденції на фінансових ринках, і порів-
няно низьку ефективність застосування інших 

важелів захисту вітчизняних виробників, утри-
мання валютного курсу гривні повинно відбу-
ватися на дещо заниженому рівні. Це дозволить 
стимулювати національних експортерів шляхом 
надання їм цінових переваг на світових ринках. 
Таке надання переваг на міжнародних ринках 
експортерам є короткочасним, і повинно вико-
ристовуватися ними як джерело для модерніза-
ції виробництва.

Висновки. Отже, в умовах України заниже-
ний курс гривні слід застосовувати насамперед 
як каталізатор економічних процесів з погляду 
розвитку внутрішнього виробництва та стиму-
лювання національних виробників шляхом на-
дання їм цінових переваг на зовнішніх ринках. 
До того ж, позитивні ефекти від застосування 
заниженого обмінного курсу можна підсилити 
шляхом реалізації заходів комплексної еконо-
мічної політики, яка має на меті підвищення 
інвестиційної привабливості національної еко-
номіки, подолання високої частки тіньового 
бізнесу, розвитку підприємництва та ін. [16].

З огляду на значну відкритість економіки 
України, валютно-курсова політика є механіз-
мом взаємодії світових і національних ринків, 
що дозволяє при цьому вирішувати й важли-
ві внутрішньоекономічні питання. Саме тому 
основним завданням валютно-курсової по-
літики на сьогодні залишається реалізація за-
ходів, які б максимально відповідали умовам 
фінансово-економічного стану України та тен-
денціям на міжнародних ринках, а також забез-
печували ефективне функціонування та сталий 
розвиток реального сектору економіки в довго-
строковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Combes J.-L. Capital Flows, Exchange 
Rate Flexibility, and the Real Exchange Rate / J.-
L.  Combes, T. Kinda, P. Plane // IMF Working 
Paper. — 2011. — No 9. — 34 р.

2. Frenkel R. Real exchange rate and 
employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico 
/ R. Frenkel // Paper prepared for the Group of 24, 
Washington, DC. — 2004. — 40р.

3. Nguyen Thi Phuong Linh. The Long Run 
Effects of Competitive Undervaluation of Dong 
Currency on Economic Growth of Vietnam. – Asian 
University. Thailand. — 2012. — 29 p.

4. Ratha A. Does an undervalued currency 
promote growth? [Електронний ресурс]. / 
A. Ratha, E. Kang, M. Edwards // St. Cloud State 

University, USA. – 2000. — Режим доступу : http://
www.stcloudstate.edu/economics/documents/
China.Dev.pdf.

5. Dani R. The value of being unvalued [Елек-
тронний ресурс] / R. Dani // Project Syndicate. 
–2007. — Режим доступу : http://www.project-
syndicate.org/commentary/rodrik15/English.

6. Арбузов С. Стан і перспективи грошово-
кредитного ринку України / С. Арбузов, О. Щер-
бакова // Вісник НБУ. — 2012. — № 6. — С. 3–8.

7. Бабенко В. Гривня прощається зі 
стабільністю / В. Бабенко // Економічна правда. 
— 2012. — 5 грудня. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/12/5/348946/.



33FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

8. Бубула А. Нераскрытая загадка биполяр-
ности / А. Бубула, И. Откер-Роуб // Финансы и 
развития. — 2004. — Март. — С. 32–35.

9. Гош Р. Атиш. Выбор режима обменного 
курса / Атиш Р. Гош, Дж. Остри // Финансы и раз-
вития. — 2009. — Декабрь. — С. 38–40.

10. Ершов М. О. O политике валютного кур-
са до и после кризиса / М. Ершов // Экономист. — 
2012. — № 1. — С. 37–49.

11. Карачадаг Ч. От фиксированного курса 
к плавающему: нет причин для опасений / Ч. Ка-
рачадаг, Р. Дуттагупта, Г. Фернандес, Ш. Ишии // 
Финансы и развитие. — 2004. — Декабрь. — 
С. 20–23.

12. Маневич В. Е. Валютный курс и перспек-
тивы российской экономики / В. Е. Маневич // 
Бизнес и банки. — 2005. — № 45. — С. 9–12.

13. Основні засади грошово-кредитної 
політики на 2012 рік // Вісник НБУ. — 2012. — 
№ 6. — С. 9–12.

14. Петрик О. Перехід до більшої гнучкості 
валютного курсу в Україні – виклик часу / О. Пе-
трик // Вісник НБУ. — 2005. — № 6. — С. 4–11.

15. Рабочий документ МВФ. Второй евро-
пейский департамент. Номинальные «якори» в 
СНГ / Подготовлено Питером М. Келли и Тома-
сом Ричардсоном. – Сентябрь 2003 года.

16. Шпенюк О. Основні напрямки валютно-
курсової політики для забезпечення стабільного 
економічного розвитку / О. Шпенюк  // Еконо-
міст. — 2012. — № 11. — С. 16–20.

17. Шпингель Ш. Макроэкономическая по-
литика и экономический рост. Стратегия на-
ционального развития. Политические заметки. 
ДЭСВ Организации Объединенных Наций. — 
Нью-Йорк. — Июнь. — 2007. — 79 с.



34 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (10) 2013

ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Statement of the problem. The current stage 
of global financial instability defines the necessity 
of a more rapid transition to market principles of 
exchange rate that will allow to avoid distortions in 
the monetary sphere. 

In Ukraine the relevance of changes in exchange 
rate regime is caused by global challenges increasing 
for the national economy and the negative trends on 
the international exchange markets together with 
the accumulation of domestic imbalances in the 
national financial system that eventually leads to 
macroeconomic instability in Ukraine.

Justification of scientific results. The growth 
of potential impact of currency factors on the 
national economies of some countries is especially 
noticeable in the processes of mutual interlocking 
of global financial and economic links and acquires 
strategic importance along with the issues that can 
influence the real status of the world or disrupt 
the system of international relations. In such a 
case the exchange rate is the indicator measuring 
the degree of the influence and at the same time 
it is the subject of regulation and is subordinated 
to market laws, factors etc. However, it is obvious 
that the level of the exchange rate in the short run 
is determined not only by market and monetary 
factors, but also depends on the exchange rate 
regime of every state.

When choosing the exchange rate regime 
countries have to find a compromise between stability 
and flexibility that is between a fixed exchange rate 
regime and a flexible one. 

JEL Classіfіcatіon: G 28
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The professionals of IMF have determined the 
following most significant disadvantages of fixed 
exchange rate regimes: 

- restriction of the use of other macroeconomic 
policies and reduction of the monetary policy 
effectiveness;

- increase of sensitivity to deploy monetary and 
financial crises;

- emergence of threats of speculation attack and 
crashes.

Consequently, international experts recommend 
the countries with emerging markets the transition to 
a more flexible exchange rate regime, which without 
bias will reflect trends in the foreign exchange market 
and will be alert to external shocks. Many countries 
introduce a gradual transition to a freely flexible 
exchange rate where an intermediate step is to set 
the trading band within the specified range. As a 
part of this strategy, the exchange rate of the national 
currency is maintained at slightly undervalued level 
making the national product more attractive on the 
foreign markets.

International experts consider maintaining the 
exchange rate at the undervalued level as a necessary 
condition for a dynamic growth and employment 
increase in developing countries. Moreover, this level 
allows domestic enterprises to attract the resources 
of overseas companies due to the rapid increase 
in international trade. This fact is of great essence 
under global economic conditions where producers 
from developed countries try to find favourable 
terms for investment and location of production, 
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and developing countries compete with each other 
in order to create the conditions for attracting 
foreign direct investment, including through the 
undervalued exchange rate, which is an important 
factor in the development of domestic production. It 
may also indirectly stimulate national technological 
progress, create conditions for the development 
of new modern high-tech industries, promote the 
development of new methods for streamlining the 
production and marketing to penetrate into the 
global markets.

Despite a range of advantages of undervalued 
exchange rate of the national currency, it also 
demonstrates some risks: 

- devaluation may cause an increase in 
inflation by implementing the «transfer effect» for 
direct and indirect channels;

- holders of foreign currency credit face many 
problems because the devaluation leads to changes in 
the cost of a credit and its servicing, and as a result it 
causes an increase in foreign exchange risks;

- restraint of the exchange rate at the 
undervalued level does not always lead to economic 
growth, especially taking into account the 
abovementioned arguments when the country gets 
net borrowing from abroad.

In 2012 in Ukraine formed some negative trends, 
the most noticeable of them are:

- overall economic growth in the first nine 
months of 2012 was 1,1 %, including the third 
quarter of 2012, GDP fell by 1,3 % according to the 
State Statistics Committee; 

- reduction of international reserves during 
January-September of 2012 to 2.5 billion U.S. dollars 
and as of October 1, 2012, they amounted to 
29,3 billion U.S. dollars;

- negative current account balance for the first 
half of 2012 was 5,32  billion U.S. dollars, negative 
trade balance amounted to 6,2 billion U.S.  dollars, 
financial account surplus was 4,2 billion U.S. dollars.

The restraint of fixed exchange rate against 
the dollar led to the situation when the products 

manufactured in Ukraine began to lose their 
competitiveness, and the export slowed down. 
In September 2012 compared to September 2011 
exports of goods decreased by 7 %.

One should pay attention not only to purely 
quantitative growth of the current account deficit of 
balance of payments in Ukraine, but also to its «quality 
content», that is if the excess of goods and services 
import over export, considering the commodity 
structure of Ukrainian export with a high proportion 
of low-processed goods and with low value added 
– non-precious metals, minerals and agricultural 
products is a logical consequence, then the decline in 
national savings is an unfavourable phenomenon in 
order to balance the current account.

At the same time, slow growth of financial account 
surplus to cover the current account deficit is a kind 
of reflection of unfavorable economic conditions 
on the international financial markets and low 
creditworthiness of domestic economic agents and 
the state as a whole.

The increase of global challenges for Ukraine due 
to global economic slowdown, the recession in the 
European Union zone, the decline in the economic 
growth of China and the slow rates in the USA is 
an additional factor of pressure on the national 
economy, which is manifested in the formation of 
the unfavorable situation on the world commodity 
markets and reduction of the foreign demand for 
domestic products. Taken together, these factors 
create quite logical conditions for natural decrease 
in exchange rate of hryvnia. Therefore, moderate and 
controlled devaluation would help national producers 
«let off steam», consequently one could notice the 
intensification of export-oriented industries, and 
hence the inflow of foreign currency.

Conclusions. Thus, in Ukraine the undervalued 
exchange rate of hryvnia should be primarily used 
as a catalyst for economic processes in terms of 
domestic production development and stimulation 
of domestic producers by providing them with price 
advantages on the foreign markets.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку міжнародного бізнесу самостійна бо-
ротьба за досягнення конкурентоспроможності 
компаній, зазвичай, є малоефективною, оскільки 
класичні стратегії: лідерства у витратах, дифе-
ренціації та фокусування, – значно нівелюються 
факторами глобалізації. Перемогти в сучасній 
конкурентній боротьбі можна лише створивши 
ефективну і повноцінну бізнес-систему: з єди-
ним центром ухвалення стратегічних рішень, 
спільним баченням майбутнього, збалансова-
ною системою цілей, ефективною організацій-
ною структурою і ключовими бізнес-процесами. 
Саме тому, на перший план виходять інтегра-
ційні стратегії, які спрямовано на перетворення 
компанії в глобальну мережу виробництва і роз-
поділу. Головними суб’єктами реалізації інтегра-
ційних стратегій, на сьогодні, стають ТНК, які, 
внаслідок мікроінтеграції, мають можливість не 
тільки безпрецедентно збільшити розміри біз-
несу та монополізувати ринки, а й оптимально 
використовувати фінансові ресурси, диверсифі-
кувати ризики, реалізувати особисті інтереси ви-
щого менеджменту.
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Анотація. У статті досліджено природу 
інтеграційних стратегій сучасних ТНК, про-
аналізовано показники результативності 
діяльності ТНК у сфері послуг з використан-
ням матриці БКГ та матриці направленої 
політики, здійснено оцінку ефективності 
реалізації інтеграційних стратегій даними 
компаніями.

Аннотация. В статье исследовано природу 
интеграционных стратегий современных ТНК, 
проанализировано показатели результативно-
сти деятельности ТНК в сфере услуг с использо-
ванием матрицы БКГ и матрицы направленной 
политики, осуществлено оценку эффективно-
сти реализации интеграционных стратегий 
данными компаниями.

Ключові слова: інтеграція, стратегія, ТНК, матриця БКГ, модель Шелл/ДПМ, аналіз, ефективність.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Фундаментальні проблеми глобалізації еконо-
мічних процесів, міжнародного менеджмен-
ту, інтеграції підприємств у світове економічне 
співтовариство, методологічні аспекти страте-
гічного планування знайшли своє відображення 
в працях багатьох відомих науковців. Питання 
взаємодії та інтеграції підприємств, створення 
різних підприємницьких об’єднань, діяльності 
транснаціональних корпорацій досліджували 
такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як: І. Ан-
софф, Р. Гіл, М. Мескон, Н. Мінцберг, А. Дж. Стрі-
кленд, А. А. Томпсон, С. В Буснюк, В. П. Лещук, 
Д.  Г.  Лук’яненко, В. В.  Македон, Ю. В.  Макогон, 
Т. В. Орехова, О. І. Рогач, О. А. Сарапіна, І. Л. Са-
зонець, Н. С. Скопенко та ін. Водночас, питання 
оцінки ефективності реалізації інтеграційних 
стратегій сучасними ТНК із використанням ма-
тричних інструментів портфельного аналізу 
науковці не окреслювали, що і обумовлює акту- не окреслювали, що і обумовлює акту-
альність даного дослідження.

Метою статті є поглиблення існуючих тео-
ретичних положень та практичних рекоменда-
цій щодо оцінки ефективності діяльності ТНК, 
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зокрема на основі використання матричних ін-
струментів портфельного аналізу. Основними 
завданнями дослідження є: дослідити природу 
інтеграційних стратегій сучасних ТНК, проана-
лізувати показники результативності діяльнос-
ті ТНК у сфері послуг з використанням матри-
ці Бостонської консультативної групи (БКГ) та 
матриці направленої політики (модель Шелл/
ДПМ), здійснити оцінку ефективності реалізації 
інтеграційних стратегій даними компаніями.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Процеси глобалізації світової еконо-
міки повсюдно підштовхують компанії до укруп-
нення, що, разом із необхідністю отримання 
нових конкурентних переваг, змушують сучасні 
ТНК шукати нові інвестиційні можливості, мак-
симально ефективно використовувати всі наявні 
ресурси, знижувати витрати і активно розробля-
ти стратегії протидії конкурентам. У контексті 
наукових досліджень стратегічної діяльності під-
приємств О. А. Сарапіна зазначає, що у сучасних 
підприємствах змінюється структура управлін-
ня, набувають рис самостійності окремі підроз-
діли за участю іноземного капіталу, а сам процес 
стратегічного розвитку  торкається різних сторін 
глобалізації й інтеграції. Повсякденна діяльність 
практично будь-якого підприємства протікає в 
умовах взаємодії з безліччю ринкових та інсти-
туційних соціально-економічних агентів, від дій 
яких значною мірою залежить успіх роботи під-
приємства [4, с. 46].

Крім того, високий рівень конкуренції, роз-
виток техніки і технології та процеси глобаліза-
ції вимагають від підприємств розробки нової 
ефективної стратегії поведінки. За таких умов, 
підприємства прагнуть до перетворення сво-
їх конкурентів на партнерів для забезпечення 
більш сприятливих умов функціонування та еко-
номічного зростання. Серед існуючих механізмів 
підвищення конкурентоспроможності все більш 
істотними стають інтеграційні стратегії розвитку 
підприємств.

Досліджуючи особливості функціонування 
інтегрованих структур бізнесу, В. П. Лещук та 
С.  В. Буснюк зазначають, що причинами розви-
тку інтеграції на рівні підприємств є посилення 
конкурентної боротьби, концентрація капіталу, 
потреба у мінімізації трансакційних витрат шля-
хом налагодження оптимальної взаємодії з поста-
чальниками та споживачами [2, с. 2]. Автори на-
голошують на тому, що інтеграційні об’єднання 
створюють основу для залучення інвестицій, 
розвитку малого і середнього бізнесу, сприяють 

спільній роботі науково-технічних, державних і 
приватних структур.

Зарубіжні науковці, що зробили вагомий вне-
сок у розвиток наукових концепцій стратегічного 
менеджменту А. А. Томпсон та А. Дж. Стрінкленд 
наголошують, що «головною причиною здійснен-
ня інтеграції є зміцнення конкурентної позиції 
на ринку» [6, c. 189]. Отже, інтеграція перетво-
рюється на актуальну стратегією розвитку біль-
шості підприємств.

Відповідно до наукових підходів щодо теоре-
тичних аспектів формування та функціонування 
інтегрованих структур, викладеними Н. С. Ско-
пенко, під інтеграцією в широкому значенні 
розуміють одночасно процес та результат вза-
ємодії відособлених структурних елементів будь-
якої сукупності, що призводить до оптимізації 
зв’язків між ними і до об’єднання їх в одне ціле, 
тобто інтеграція веде до утворення нової цілісної 
системи, яка має нові якісні характеристики та 
потенційні можливості [5, с. 350].

Як зазначає відомий фахівець у сфері глоба-
лізації та інтеграції професор  Київського наці-
онального економічного університету імені Ва-
дима Гетьмана Д. Г. Лук’яненко, мікроінтеграція 
сприяє побудові закінчених технологічних лан-
цюгів, забезпеченню координації обсягу продаж, 
зниженню затрат на одиницю продукції, зрос-
танню продуктивності праці тощо [3, с. 51].

Таким чином, інтеграція, як корпоративна 
стратегія, впливає на підвищення життєстійкості 
підприємств, отримання ними фінансової ста-
більності, зниження рівня невизначеності у по-
стачанні та збуті продукції, зміцнення позицій 
об’єднання підприємств на ринку цього виду то-
варів і послуг, диверсифікацію виробництва для 
зниження ризиків. Під інтеграційною стратегією 
пропонуємо вважати встановлення таких вза-
ємин між підприємствами (юридичними особа-
ми), які забезпечують довгострокове зближення 
генеральних цілей інтегруючого і інтегрувально-
го підприємств та досягнення всіх завдань, ви-
значених за допомогою стратегічного плануван-
ня. Серед таких завдань, в ході інтеграції, найго-
ловнішими стають зростання вартості активів та 
одночасне збільшення частки ринку. Тому, про-
понуємо за даними показниками проаналізувати 
ефективність реалізації інтеграційних стратегій 
ТНК, використовуючи матричні інструменти 
портфельного аналізу – матрицю БКГ та матри-
цю Шелл/ДПМ.

Матриця БКГ є зручним інструментом у спів-
ставленні як різноманітних компаній, що працю-
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2010 рік 100 найбільших ТНК, що функціонують 
на ринку послуг, згідно з даними рейтингу Forbes 
Global 2000 [7; 8; 9]. По вертикалі у матриці пред-
ставлено зміну активів компанії (у відсотках), як 
показник, що відображає здатність та бажання 
компанії до  росту за рахунок збільшення влас-
них активів:

 A∆  – зміна активів компанії, %

ïA  – розмір активів у поточному році, млн 

дол. США

áÀ  – розмір активів у базовому році, млн дол. 

США
По горизонталі представлено обсяги прода-

жів компаній, що відповідає частці ринку, який 
займає компанія. Таке співвідношення дозволить 
визначити особливості поведінки компаній на 
ринку послуг та, певною мірою, визначити тип 
стратегій їх діяльності. Результати зіставлення 
вказаних показників зображено на рис. 1.

Класична матриця БКГ дозволяє аналізувати 
діяльність компаній, розподіливши їх на чоти-
ри основних стратегічних сектори: «Зірки», «Ді-
йні корови», «Дикі кішки» та «Собаки». Згідно 
з отриманими результатами, до сектору «Зірки» 

%100)100( −∗=∆
á

ï

À
AA

ють у межах одного ринку, так і різних напрямів 
діяльності окремих дочірніх компаній в межах 
групи компаній. Зупинимося детальніше на пер-
шому варіанті.

У процесі вдосконалення матриці БКГ автори 
пропонували різноманітні показники. Основні з 
них наведено в таблиці 1.

У дослідженні проаналізовано показники ді-
яльності найбільших ТНК, що діють у секторі 
послуг, який, на сьогодні, демонструє найбільш 
динамічні показники свого розвитку.

Поділяючи погляди Р. О. Заблоцької, можемо 
пояснити цей факт такими обставинами. По-
тужним стимулом для розвитку деяких видів 

Таблиця 1
Показники оцінки стратегічного стану за допомогою матриці БКГ

№ Об’єкт оцінки Показник
1

Галузь
Темпи зростання попиту

2 Темпи зростання ринку
3 Оцінка привабливості окремих підрозділів
4

Компанія

Частка компанії на ринку стосовно головних 
конкурентів

5 Темпи зростання вартості компанії
6 Відносна частка компанії на ринку
7 Майбутня конкурентна позиція компанії на ринку

, де

послуг послугувала великомасштабна структур-
но-технологічна перебудова матеріального ви-
робництва у розвинених країнах у 80-ті роки. 
Внаслідок цього, набагато зросли потреби про-
мислових компаній у високоякісних ділових по-
слугах, пов’язаних з різноманітними, складними 
проблемами реструктуризації та розвитку під-
приємств – технічними, збутовими, управлін-
ськими тощо. Одночасно зі складу великих фірм 
у масовому порядку переходили на ведення са-
мостійного бізнесу їх непрофільні підрозділи, що 
спеціалізуються на наданні послуг [1].

Наслідком взаємодії та взаємовпливу дов-
гочасних та перехідних чинників було суттєве 
підвищення внеску галузей послуг у економіч-
ний ріст, ефективність господарства, соціальний 
прогрес та глобалізацію господарського життя. 
До того ж, ріст сфери послуг за своїми темпами 
випереджає ріст матеріального виробництва. На 
розвиток сфери послуг великий вплив справляє 
науково-технічна революція: з’являються нові 
види послуг, підвищується якість обслуговуван-
ня, зникають технічні бар’єри у їх передачі, що 
відкриває для них світовий ринок. Крім цього, 
країни здійснили лібералізацію своїх режимів, 
стосовно регулювання інвестицій у сектор по-
слуг, що дозволило збільшити приток капіталу, 
особливо в галузі, які раніше були закриті для 
іноземного капіталу.

Основу дослідження склали показники зміни 
активів за 2008–2010  рр. та обсягів продажів за 
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потрапила лише одна компанія, яка змогла вод-
ночас забезпечити зростання власних активів та 
займати вигідну позицію на ринку послуг – між-
народний фінансовий холдинг «Deutcshe Bank» 
(Німеччина), що спеціалізується на наданні різ-
номанітних фінансових послуг. Знаходження 
компанії в цьому секторі свідчить про те, що 
компанія займає лідируючу позицію у динаміч-
ній галузі та успішно реалізує інтеграційні стра-
тегії, що дозволяє впевнено нарощувати власні 
потужності. І дійсно, зростання активів про-
тягом 2008–2010 рр. становило 1461,3 млрд дол. 
США (98,4 %), а обсяги продажів збільшились на 
30 млрд дол.США.

«Deutshe Bank» залишається найбільшим бан-
ком Європейського союзу з активами розміром 
близько 2,2 трлн євро. Незважаючи на значне 
зниження вартості акцій під час кризи, бурхливі 
скандали навколо голови ради керуючих банку 
Джозефа Аккермана та високої плинності кадрів 
у інвестиційному підрозділі холдингу, «Deutshe 
Bank» в цілому спокійно пережив важкі часи і на-
віть не скористався допомогою уряду Німеччи-
ни. Розташування компанії в цьому секторі свід-
чить про те, що хоча діяльність приносить значні 
прибутки, але одночасно потребує значних об-
сягів ресурсів для фінансування власного росту, 
а також налагодження жорсткої системи контр-
олю за використанням цих ресурсів. Основним 
завданням компанії при реалізації інтеграційних 
стратегій є підтримка особливих властивостей 
своєї продукції за зростаючої конкуренції.

До сектору «Дійні корови» потрапило 5 ком-
паній – «ING Group» (Нідерланди, страхові по-

слуги), «AXA Group» (Франція, страхові послу-
ги), «Fortis» (Нідерланди, фінансові послуги), 
«HSBC Holdings» (Великобританія, банківська 
справа), «EON AG» (Німеччина, енергокомпа-
нія). Хоча ці компанії (за винятком перших двох) 
належать до різних галузей сектору послуг, вони 
займають лідируючі позиції щодо частки рин-
ку (обсягів продаж), проте характеризуються 
середнім зростанням у власних активах за три 
роки:  «ING Group» – на 4 %, «AXA Group» – на 
40 %, «Fortis» – 25 %, «HSBC Holdings» – на 35 %, 
«EON AG» – на 28 %. Така ситуація свідчить про 
те, що ці компанії реалізують власні інтеграційні 
стратегії у відносно стабільних галузях і переслі-
дують, насамперед, цілі щодо зростання частки 
ринку за рахунок інтеграції. Інтеграційні страте-
гії таких компаній спрямовано на довгострокову 
підтримку положення в галузі.

До сектору «Дикі кішки» потрапило дев’ять 
компаній: «State Bank of India Group» (Сполучені 
Штати Америки, фінансові послуги), «Marubeni» 
(Південна Корея, телекомунікаційні послуги), 
«Singapore Telecom» (Саудівська Аравія, теле-
комунікаційні послуги), банківський холдинг 
«Сбербанк» (Росія, банківська діяльність), 
«Sumitomo Trust & Banking» (Південна Африка, 
банківська діяльність), «Svenska Handelsbanken» 
(Індія, банківська діяльність), «Nordea Bank» 
(Австралія, банківська діяльність), «Sumitomo» 
(Японія, банківська діяльність).

Більшість компаній цього сектору становлять 
банківські ТНК із різних груп країн. Для цих ком-
паній характерними є незначні частки ринку порів-
няно з конкурентами (обсяги продажів в межах від 

Рис. 1. Матриця БКГ для ТНК, що функціонують у сфері послуг
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10 до 40 млрд дол США), проте найвищий, порівня-
но з іншими компаніями, показник зміни власних 
активів, що свідчить про використання інтеграцій-
них стратегій, насамперед, для зростання вартості 
власного бізнесу: «State Bank of India Group» – на 
120 %, «Marubeni» – на 111 %, «Singapore Telecom» 
– на 104 %, «Сбербанк» – на 97 %, «Sumitomo Trust 
& Banking» – на 86 %, «Svenska Handelsbanken» – на 
84 %, «Nordea Bank» – на 83 %. При формуванні та 
реалізації власної стратегії цим компаніям необхід-
но чітко сформулювати конкретні завдання: якщо 
ними будуть збільшення частки ринку та завою-
вання нових конкурентних переваг, то компаніям 
доцільно було б інтенсифікувати зусилля на збіль-
шення частки на ринку. Якщо ж компанія прагне і 
далі до інтеграції, то ресурси слід розподіляти та-
ким чином, щоб утримати вже існуючі конкурентні 
переваги.

Найбільше ТНК сконцентровано у четверто-
му секторі – секторі «Собаки», до якого потрапи-
ли 65 компаній. Для більшості з них характерни-
ми є володіння малими частками ринку (від 5 до 
50 млрд дол.США) та одночасно низький рівень 
зростання власних активів ( від 1 до 30 %).

Зокрема, ними є: «Fortum» (Фінляндія, енерге-
тика) – з обсягом продажів у 7,85 млрд дол. США 
та зростанням активів на 26 %, «Resona Holdings» 
(Японія, банківська справа) – 10,88 млрд дол. США 
та 15 % відповідно, «American Electric» (Сполуче-
ні Штати Америки, енергетика) – 14,4 млрд дол. 
США та 18 %, «United Overseas Bank» (Сполуче-
ні Штати Америки, страхування) – 5,9 млрд дол. 
США та 11 %, «Automatic Data» (Сполучені Шта-
ти Америки, ділові послуги) – 9 млрд дол. США 
та 5,5 %, «Canadian National» (Канада, транспорт-
ні послуги) – 6,8 млрд дол. США та 4,9 %, «BCE» 
(Канада, телекомунікаційні послуги) – 14,3 млрд 
дол. США та 1,3 % відповідно.

У цілому, компанії, які знаходяться в цьо-
му секторі значно поступаються конкурентам 
за всіма показниками частки ринку, обсягів та 
структурі витрат, динаміки зростання власних 
активів. Найчастіше такі компанії можуть збіль-
шити власні прибутки шляхом проникнення на 
спеціальні ринки або ж шляхом різкого скоро-
чення витрат. Стратегічною метою для них не є 
нарощення активів, а тому в майбутньому на такі 
компанії чекає значне послаблення позицій на 
ринку або ж ліквідація. Тому, для таких компа-
ній доцільно було б планувати та реалізовувати 
інтеграційні стратегії переважно на основі злит-
тів та поглинань, що дозволить водночас досягти 
і зростання частки ринку і вартості бізнесу.

Представлені сектори пов’язані між собою: 
«Дикі кішки» за певних умов можуть стати «Зір-
ками», а ті, в свою чергу, досягнувши певної зрі-
лості та зупинивши інтеграцію  спочатку можуть 
перетворитись на «Дійних корів», а потім – і в 
«Собак».

На рис. 1 можемо бачити ще один сектор, до 
якого увійшло 20 компаній, які одночасно во-
лодіють невеликими частками ринку та про-
демонстрували зниження власних активів за 
2007–2009  рр. Серед них: «Chubb» (Сполучені 
Штати Америки, страхування) – з обсягом про-
дажів у 13,22 млрд дол. США та зниженням ак-
тивів на 3,6 %, «Waste Management» (Сполучені 
Штати Америки, телемедіа послуги) – 13,3 млрд 
дол. США та – 7,2 % відповідно, «EnBW-Energie 
Baden» (Японія, транспортні послуги) – 22,7 млрд 
дол. США та -18,7 % відповідно, «Sempra Energy» 
(Фінляндія, страхування) – 10,7 млрд дол. США 
та -57 % відповідно, «KBC Group» (Бельгія, бан-
ківська справа) – 17,9 млрд дол. США та -44 %, 
«KT» (Бельгія, банківська справа) – 19,7 млрд 
дол. США та -94 % відповідно. Компанії, що зна-
ходяться в цьому секторі демонструють не лише 
володіння незначними частками ринку, а й зни-
ження власних активів (інколи надзвичайно сут-
тєве). Деякі з таких компаній можуть вдатися до 
стратегії дезінтеграції (розосередження). Одно-
профільні компанії, відмовившись від інтеграції, 
можуть сконцентрувати свою діяльність на дуже 
вузьких відрізках виробничо-технологічного 
ланцюга, а інші види діяльності передати неза-
лежним зовнішніми постачальникам, іншими 
словами, вдатися до аутсорсингу.

Схожі результати ми отримали, наклавши на 
наш графік сітку матриці направленої політики 
(Матриця Шелл/ДПМ), яка є своєрідним розви-
тком ідеї стратегічного позиціонування бізнесу, 
що покладено в основу моделі БКГ. Із її допомо-
гою можна оцінювати компанії, що знаходяться 
на різних стадіях свого розвитку (рис. 2). Кожен 
із дев’яти секторів матриці відповідає специфіч-
ній стратегії компанії, що певним чином характе-
ризує її становище на ринку. До секторів 1 («лідер 
бізнесу») та 2 («стратегія росту») не увійшла жод-
на з представлених компаній. Зазвичай компанії, 
що їм відповідають займають міцні позиції у 
привабливій для них галузі та реалізують страте-
гію, направлену на захист своїх лідируючих пози-
цій і подальший розвиток бізнесу. Тобто, жодна з 
представлених нами компаній не продемонстру-
вала максимально ефективні результати від реа-
лізації інтеграційних стратегій.
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До сектору 3 («генератор грошових ресурсів») 
увійшла лише одна вже згадувана раніше ком-
панія – «ING Group» (Нідерланди, страхові по-
слуги). Зазвичай, до нього входять компанії, які 
мають сильні позиції в непривабливій галузі, а їх 
основним завданням є отримання максимально-
го прибутку, а не збереження власних позицій. 
Тому інтеграційні стратегії таких компаній по-
винно бути спрямовано на збереження власних 
позицій та майбутнє зростання.

Сектор 4 («стратегія посилення конкурент-
них переваг») залишився порожнім. Це свідчить 
про недостатній рівень використання компанія-
ми інтеграційних стратегій з метою отримання 
додаткових конкурентних переваг. До сектору 5 
(«продовжувати бізнес з обережністю») увійшло 
2 компанії – «Deutsche Bank» (Німеччина, фінан-
сові послуги) та «BNP Paribas» (Франція, банків-
ська справа). Знаходження цих компаній у цьому 
секторі свідчить, що вони займають середні по-
зиції у середньо привабливій галузі. Інтеграційні 
стратегії, в такому випадку, спрямовуються на за-
кріплення існуючих позицій, а не проникнення у 
нові сфери діяльності.

До сектору 6 (стратегія часткового згортан-
ня) увійшло 7 компаній: «AXA Group» (Франція, 
страхові послуги), «Fortis» (Нідерланди, фінансові 
послуги), «HSBC Holdings» (Великобританія, бан-
ківська справа), «EON AG» (Німеччина, енергети-
ка), «Generali Group» (Італія, страхування), «Banco 
Santander» (Іспанія, банківська справа) та «Deutsche 
Telekom» (Німеччина, телекомунікаційні послуги). 
Ці компанії займають середні позиції в неприва-

бливій галузі, а тому для посилення власних по-
зицій необхідно реалізовувати власні інтеграційні 
стратегії у перспективних галузях. До сьомого сек-
тору («подвоїти об’єм виробництва або згорнути 
бізнес») увійшло три компанії: «State Bank of India 
Group» (Сполучені Штати Америки, фінансові по-
слуги), «Marubeni» (Південна Корея, телекомуні-
каційні послуги), «Singapore Telecom» (Саудівська 
Аравія, телекомунікаційні послуги). Ці компанії 
під час реалізації стратегій зосереджені, в осно-
вному на інвестуванні у власне розширення, проте 
займають слабкі позиції у привабливих галузях. А 
тому, інтеграційна стратегія повинна передбачати 
комплекс дій, які спрямовано на збільшення частки 
ринку – або активно інвестувати, або вдатися до де-
зінтеграції чи, навіть, покинути бізнес.

До сектору 8 («продовжувати бізнес з обережніс-
тю або частково згортати виробництво») увійшло 
більшість компаній, що у матриці БКГ належать 
до групи «Собаки». Вони займають слабкі позиції 
у помірно привабливих галузях, а тому є сенс там 
функціонувати, доки це приносить прибуток. Цим 
компаніям у довгостроковій перспективі слід реа-
лізувати інтеграційні стратегії, інакше їх подальша 
успішна діяльність буде під загрозою.

Нарешті, сектор 9 («стратегія згортання 
бізнесу») об’єднав компанії, які продемон-
стрували низьке зростання активів або їх 
зменшення, разом з володінням незначною 
часткою ринку: «Sun Life Financial» (Велико-
британія, банківська справа), «Tokio Marine 
Holdings» (Швейцарія, страхування), «Carso 
Global Telecom» (Мексика, телекомунікаційні 

Рис. 2. Матриця Шелл/ДПМ для ТНК, що функціонують у сфері послуг
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послуги), «CSX» (Сполучені Штати Америки, 
транспортні послуги), «KDDI» (Швеція, різні 
фінансові послуги), «FPL Group» (Сполучені 
Штати Америки, електрика), «CNP Assurances» 
(Франція, страхування). Найімовірніше, через 
певний час ці компаній стануть об’єктами для 
реалізації інтеграційних стратегій сильніши-
ми конкурентами.

Висновки. Досвід використання матриці БКГ 
та моделі Шелл/ДПМ показав, що вони є ко-
рисними при визначенні стратегічних позицій 
міжнародних компаній, а також при розподілі 
ресурсів на найближчу перспективу. Водночас, 
результати аналізу показників діяльності най-
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Statement of the problem. The independent strug-
gle to achieve competitive companies is usually inef-
fective in today’s international business development, 
because the classic strategies: cost leadership, differen-
tiation and focus - has leveled factors of globalization. 
Modern firms can defeat in modern competition only 
created effective and complete business system: with a 
single center of strategic decision-making, shared vi-
sion, goals balanced, efficient organizational structure 
and key business processes. Such integration strate-
gies that are aimed at transforming the company into 
a global network of production and distribution. The 
main actors of integration strategies for today are mul-
tinationals, which using integration strategies have an 
unprecedented opportunity to not only increase the 
size of business and monopolize markets, and optimal 
use of financial resources, diversify risks, to realize 
personal interests of senior management.

The recent research and publications analysis. 
The fundamental problems of globalization of eco-
nomic processes, international management, enter-
prise integration into the world economic commu-
nity, methodological aspects of strategic planning are 
reflected in the writings of many renowned scholars. 
However, the assessments of the effectiveness of the 
integration strategies of multinationals with using 
modern matrix portfolio analysis tools were not con-
sidered by scientists.

The objective of the article is the existing theo-
retical principles and practical recommendations for 
evaluating the performance of TNCs, particularly 
through the use of matrix portfolio analysis tools 

JEL Classіfіcatіon: G17, F23
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OF TNC INTEGRATION STRATEGIES EFFECTIVENESS
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Summary. The nature of the integration strategies 
of modern TNCs are examined; the indicators of 
activities of TNCs in sector of services with BCG 

Key words: integration, strategy, TNC, BCG matrix, Shell/DPM model, analysis, efficiency.

matrix and matrix directed policy are analyzed; 
the effectiveness of integration strategies of these 
companies is identified.

are the aim of the article. The main objectives of the 
study are: to investigate the nature of the integration 
strategies of modern multinationals, to analyze per-
formance indicators of TNCs in services using Ma-
trix Boston Consulting Group (BCG) and directional 
policy matrix (model Shell/DPM), to evaluate the ef-
fectiveness of the integration strategies of these com-
panies.

Justification of scientific results. The high level of 
competition, development of techniques and technol-
ogies and globalization require businesses to develop 
new effective strategies of behavior. Under these con-
ditions, companies seeking to make their competitors 
to partners and provide more favorable conditions for 
the functioning and growth. The integration strate-
gies become increasingly significant of business devel-
opment among existing mechanisms competitiveness.

Thus, integration is a corporate strategy to increase 
vitality affects businesses get their financial stability, 
reducing the uncertainty in the supply and marketing 
of products, strengthening the position of a business 
combination on the market of this type of goods and 
services, diversification of production to reduce risks.

The most important problems during integration 
are asset growth and a simultaneous increase in mar-
ket share. Therefore, we propose to analyze the effec-
tiveness of integration strategies of TNCs, using the 
tools of portfolio analysis matrix - matrix BCG matrix 
and Shell/PDM.

The performance of TNCs operating in the service 
sector are analyzed, which, showing the most dynam-
ic indicators of development for today.



45FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The basis of the study was the change in assets for 
2008–2010, and sales in 2010 top 100 TNCs which 
operating on the market, according to data ranking 
Forbes Global 2000. Vertical axis in the matrix is 
represented by assets (percent) as an indicator that 
reflects the ability and willingness of the company 
to grow by increasing its assets. Horizontal axis is 
represented sales of companies as market share of 

the company. This ratio will determine the behav-
ior of companies in the market and determine the 
type of strategies of their activities.

Classic BCG matrix to analyze the activities of 
companies, dividing them into four key strategic sec-
tors: «Stars», «Cash Cow», «Wild Cats» and «Dogs» 
(figure 1).

Figure. 1. Matrix BCG for multinationals which operating in the service sector

According to the results, the sector «Stars» got only 
one company that could provide both the growth of 
their assets and take an advantageous position in the 
market – an international financial holding «Deutc-
she Bank». Finding a company in this sector indicates 
that the company is the leader in the dynamic field 
and implementing integration strategies successfully 
that can confidently build their own capacity.

The Sector «Cash Cow» got 5 companies – «ING 
Group», «AXA Group», «Fortis», «HSBC Holdings», 
«EON AG». These companies realize their integration 
strategies in relatively stable industries and pursued 
primarily goal of increasing market share at the ex-
pense of integration.

The sector «Wild Cat» got companies: «State Bank 
of India Group», «Marubeni», «Singapore Telecom», 
«Sberbank», «Sumitomo Trust&Banking», «Svenska 
Handelsbanken», «Nordea Bank», «Sumitomo». The 
vast majority of companies in the sector are bank-
ing MNCs in different groups of countries. The small 
market share is characterized for these companies, but 
the highest rate of changes of its assets, indicating that 
the use of integration strategies, primarily to increase 

the value of their business.
The majority of TNCs are concentrated in the 

fourth sector – «Dog» – 65 companies. It would be 
to plan and implement integration strategies based 
mainly on mergers and acquisitions for these com-
panies. That will help them to achieve market share 
growth and business value.

Similar results we got, when put it on our schedule 
grid directional policy matrix (Matrix Shell/DPM), 
which is a kind of idea development strategic position-
ing of business which is the basis of BCG model. You 
can use it to evaluate companies that are in various 
stages of their development.

Each of the nine sectors of the matrix corresponds 
to a specific strategy that somehow characterizes its 
position in the market. There are such sectors in the 
matrix: «Business leader» (1), «Growth strategy» (2), 
«Generator of cash resources» (3), «Strategy for in-Generator of cash resources» (3), «Strategy for in-» (3), «Strategy for in- (3), «Strategy for in-«Strategy for in-Strategy for in-
creasing the competitiveness» (4), «To continue the 
business with caution» (5), «Partial curtailment strat-» (5), «Partial curtailment strat- (5), «Partial curtailment strat-«Partial curtailment strat-Partial curtailment strat-
egy» (6), «Double the volume of production or close 
business» (7), «To continue business with caution or 
partially curtail production» (8), «The curtailment of 
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Figure 2. Matrix Shell / PDM for multinationals operating in the service sector

business strategy» (9). Most companies included in 
the 7, 8 and 9 sectors (figure 2).

Conclusions. Experience using BCG matrix and 
model Shell/PDM has shown that they are useful in 
determining the strategic position of international 

companies, as well as the allocation of resources in 
the near future.

However, an analysis of the performance of the 
largest companies in the services sector is not shown 
high efficiency of their integration strategies.

Thus, for most of the studied companies that we 
can recommend carrying out further development is 
based on micro-integration that will simultaneously 
achieve growth in market share, assets and strength-
ening competitive position.

The feasibility of integration strategies confirmed 
the possibility of obtaining long-term competitive ad-
vantage by concentrating capital for economic recov-
ery and growth potential within continuous innova-
tion and integration development process.

References

1. Zablotska R. O. Dynamika i struktura 
transnatsionalnykh protsesiv na svitovomu rynku 
posluh [Dynamics and structure of transnational 
processes in the global service  market].  —  Re-
trieved  from  :  http://www.nbuv.gov.ua/portal/natu-
ral/vdu/Ekon/2007_2/VDU2-2007/281.pdf.

2. Leshchuk V. P. Finansovyi kapital inteh-
rovanykh struktur biznesu [Financial capital of 
integrated business structures] / V.  P.  Leshchuk, 
S. V. Busniuk. — Retrieved from : http://www.nbuv.
gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/53.pdf.

3. Lukianenko D. H. Ekonomichna intehratsiia 
i hlobalni problemy suchasnosti [Economic integra-
tion and global problems of today] / D. H. Lukianen-
ko. — K. : KNEU, 2005. — 204 p.

4. Sarapina O. A. Stratehiia intehratsiynoi re-
strukturyzatsii u transformatsii pidpryiemstv kharcho-
voi promyslovosti [Strategy of restructuring integration 
in the transformation of the food industry enterprises]. 
— Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/nat-
ural/Vchnu/Ekon/2010_2_1/046-049.pdf.

5. Skopenko N. S. Teoretychni aspekty formu-
vannia intehrovanykh struktur [Theoretical aspects of 
integrated structures formation] Economic Sciences: 
zb. nauk. prats. — Lutsk, 2010. — Vip. 7 (26). — Seriya 
Ekonomika ta menedzhment. — P. 349–361.

6. Tompson A. A. Stratehycheskyi menedzh-
ment. Iskusstvo razrabotky i realizatsyi stratehyi 
[Strategic management. Art of strategies development 
and implementation] / A. Tompson, A. Stryklend. — 
M. : YuNITI, 1998. — 576 p.

7. Forbes  Global  2000,  2008.  —  Re-
trieved  from  :  http://www.forbes.com/lists/2008/18/
biz_2000global08_The-Global-2000_Rank.html.

8. Forbes  Global  2000,  2009.  —  Re-
trieved  from  :  http://www.forbes.com/lists/2009/18/
global-09_The-Global-2000_Rank.html.

9. Forbes  Global  2000,  2010.  —  Re-
trieved  from  :  http://www.forbes.com/lists/2010/18/
global-2000-10_The-Global-2000_Rank.html.



47FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

FINANCIAL MARKETS UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Постановка проблеми. Індекс довіри спожи-
вачів у стабільність галузі страхування життя є 
одним з ключових факторів у розвитку ефектив-
ного ринку страхування життя. Тривалий час дії 
полісів страхування життя, що містить в багатьох 
продуктах страхування життя накопичувальну 
частину, вимагає стабільності та надійності фі-
нансового управління компаніями, зважаючи, що 
продукти страхування життя охоплюють екзис-
тенціальні ризики споживачів.

Аналіз останніх досліджень та публікації. У 
дослідженнях вітчизняні вчені останнім часом все 
більше уваги приділяють питанням підвищення 
довіри до ринку страхування та захисту прав спо- до ринку страхування та захисту прав спо-
живачів його послуг. Окремі питання особливостей 
розбудови ефективного, прозорого, інституційно 
спроможного ринку страхування життя із застосу-
ванням системи захисту прав споживачів висвіт-
люють у працях такі вітчизняні та зарубіжні до-
слідники, як С. Бугайова, О. Воробйов, Л. Временко, 
О. Гаманкова, А. Дерябіна, О. Залєтов, О.  Корват, 

УДК: 368.91
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Анотація. У статті досліджено основні 
напрямки розкриття інформації на ринку 
страхування життя України. Проаналізовано 
інтенсивність розкриття інформації у засо-
бах масової інформації страховими компаніями 
України. Побудовано рейтинг медіа-активності. 
З’ясовано, що транспарентність та розкрит-
тя інформації є інструментом управління 
якістю реалізації захисту прав споживачів 
страхових послуг.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
направления раскрытия информации на рынке 
страхования жизни Украины. Проанализированы 
интенсивность раскрытия информации в 
средствах массовой информации страховыми 
компаниями Украины. Построен рейтинг медиа-
активности. Доказано, что транспарентность 
и раскрытие информации является инструмен-
том управления качеством реализации защиты 
прав потребителей страховых услуг.

Ключові слова: страхування життя, транспарентність, розкриття інформації, права споживачів.
Ключевые слова: страхование жизни, транспарентность, раскрытие информации, права потребителей.

Рис. 1. Способи реалізації захисту прав споживачів

Л.  Нечипорук, О. Фарад, О. Філонюк та ін. Слід 
зауважити, що з часів фінансової кризи довіра насе-, що з часів фінансової кризи довіра насе-
лення до фінансових інститутів повертається дуже 
повільно, а розвиток ринку страхування життя, 
особливо продуктів з накопичувальною частиною, 
уповільнено через несприятливе податкове зако-
нодавство для корпоративних клієнтів. Водночас зі 
зростанням добробуту населення країни, який фік-
сується останнім часом, важливим питанням для 
наглядових органів держави, а також суб’єктів стра-
хового ринку стане питання підвищення фінансової 
грамоти населення і захисту прав споживачів задля 
забезпечення головної мети – зростання довіри до 
страхових компаній, отже розвитку ринку.

Метою статті є дослідження світового досві-
ду побудови системи захисту прав споживачів за 
допомогою якісного оприлюднення інформації 
суб’єктами страхового ринку України.

Обґрунтування отриманих наукових результа-
тів. На думку автора, існує чотири способи реаліза-
ції захисту прав споживачів, які наведено на рис. 1. 
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Зазначені способи можуть бути представлені 
так:

1. Управління фінансовою стійкістю. Цей 
метод є найважливішим і полягає у стабілізації 
фінансового становища компаній зі страхування 
життя завдяки впровадженню ефективної право-
вої бази та системи регулювання. Це може бути 
забезпечено завдяки законодавчому встановлен-
ню жорстких вимог, як в країнах ЄС, за такими 
напрямками:

- розрахунок премій та оцінка резервів;
- необхідний капітал, скорегований на ри-

зик, для покриття вимог платоспроможності;
- процес нагляду та регулювання, який 

включає жорсткі вимоги до процесів управління 
ризиками компаній;

- наявність фондів гарантування.
2. Управління якістю. Цей спосіб полягає у 

забезпеченні якості обслуговування клієнтів стра-
хових компаній. Споживачі повинні мати можли-
вість проаналізувати якість страхових продуктів 
завдяки наявності достатньої інформації у точках 
продажів та сервісу. Це набуває особливого зна-
чення, коли ринок страхових послуг стає дерегу-
льованим, компанії мають можливість вільно роз-
робляти страхові продукти без затвердження тари-
фів регулятором. Як наслідок на ринку з’являється 
велика різноманітність продуктів і підвищується 
закритість ринку. Наявність інформації відмінної 
якості є однією з можливих і необхідних страте-
гій проти цього, заснованих на припущенні, що 
споживачі взмозі проаналізувати різноманітні 
пропозиції страхових компаній за наявності для 
цього достатньої інформації. На цьому принци-
пі базуються правила Комісії ЄС «Про свободу з 
розкриття інформації» на нерегульованих ринках. 
Якість обслуговування також залежить від якості 
надання послуг, якості здійснення продажів по-
слуг та обслуговування клієнтів. З цієї причини 
законодавство Європейського Союзу  встановлює 
міцні критерії щодо компетентності агентів і бро-
керів, що продають страхові продукти.

3. Управління скаргами страхувальників. 
Наявність цього принципу є дуже важливим для 
країн, які мають на меті побудову потужного 
страхового ринку. У деяких країнах світу спожи-
вачі взмозі контактувати з регуляторами ринків 
з метою підтвердження, що рішення, яке було 
ухвалено страховою компанією щодо їх справ, 
було правильним. Паралельно з цим деякі країни 
світу створили систему страхового омбудсмена 
шляхом її інтеграції до уряду країни або (найчас-
тіше) в якості незалежного інституту.

4. Саморегулювання. Юридичні вимоги 
можуть бути доповнені діяльністю саморегулю-
ючих установ. Такі заклади можуть бути створені 
у вигляді асоціації страховиків, а також актуар-
них організацій з метою гарантування стійкості 
фінансового становища компаній.

Конкуренція є основою ефективної організа-
ції розподілу послуг всередині ринку і коорди-
нації попиту і пропозиції. Але абсолютно лібе-
ралізований ринок вимагає встановлення пев-
них вимог, які сприяють розвитку конкуренції, 
з одного боку, і встановлюють ліміти для запо-
бігання небажаних конфліктів між компаніями. 
Це особливо актуально для страхових ринків, де 
захист прав споживачів має домінуючу роль для 
запобігання зловживань економічною владою 
компаній, беручи до уваги, що багато страхових 
продуктів, особливо продуктів зі страхуван-
ня життя, мають життєво важливу значимість 
для споживачів. Це є причиною того, що майже 
в усіх країнах світу правову базу створено з ме-
тою регулювання страхового ринку на користь 
споживачів. Особливість страхової послуги (по-
лягає у неможливості клієнта оцінити переваги 
страхового продукту до його придбання, ймо-
вірність страхових випадків і певній недовірі до 
фінансових інститутів), ускладнює розуміння 
необхідності у страховому захисті та придбан-
ня страхових продуктів населенням. Регулярне 
оприлюднення інформації може сприяти безпе-
решкодному функціонуванню страхових ринків. 
Наприклад, своєчасне оприлюднення інформації 
страховими компаніями може пом’якшити жор-
сткість ринкових проблем, оскільки учасники 
ринку отримують інформацію регулярно, це, у 
свою чергу, означає, що клієнти можуть оцінюва-
ти інформацію про поточний стан справ компа-
нії. Якщо ж раптово оприлюднюється негативна 
інформація про страхову компанію, то це може 
спричинити панічні відмови страхувальників від 
договорів страхування. Це може лише ускладни-
ти фінансове становище страховика.

Дійсно, ринок страхування життя є особли-
вим і відрізняється від багатьох інших ринків. 
Багато продуктів страхування життя створю-
ють довгострокові відносини між споживачами 
(страхувальниками) і страховими компаніями 
(страховиками). Тому споживачі повинні бути 
впевнені у фінансовій стійкості компанії, аби у 
майбутньому не втратити свої гроші. Саме тому 
держава зацікавлена у забезпеченні фінансової 
стійкості компаній, щоб уникнути спадів у її 
діяльності. Наприклад, у країнах ЄС регулювання 
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стійкості компаній зі страхування життя забез-
печується дією Директиви № 3, яку буде замінено 
у 2013/2014 році Директивою платоспроможнос-
ті, що забезпечить всеосяжні правові рамки для 
страхового ринку.

Ринок страхування життя є досить непрозо-
рими завдяки великій розмаїтості продуктів, які 
іноді є дуже складними для розуміння звичайних 
споживачів. Така особливість ринку свідчить, 
що прозорість на ринку страхування життя на-
буває все більшого значення. На думку німець-
кого дослідника Томаса Шедельбауера, страхові 
продукти не розглядаються як товари повсяк-
денного попиту. Ці продукти потребують наяв-
ності надійної інформації щодо їх якості в точках 
продажу та консультування. Крім того страхові 
продукти, особливо страхування життя, більше 
продають, ніж купує населення. Саме ці харак-
теристики впливають на процес продажу про-
дуктів з високою залежністю від збутових орга-
нізацій. На відміну від інших продуктів, що спо-
живаються у короткостроковому періоді, якість 
продуктів зі страхування життя може бути оціне-
на лише протягом дії договору страхування після 
придбання продукту, а часто лише після сплати 
бонусів та інвестиційного доходу. Іншими слова-
ми, забезпечення страхування починається з мо-
менту, коли продукт продано [1, с. 15–21].

Отже, транспарентність є одним з найважливі-
ших критеріїв для ефективного функціонування 
ринку страхування життя. 

Транспарентність (transparency) – розкриття 
банком (страховиком) всім зацікавленим осо-
бам (кредиторам, інвесторам, громадськості) 
інформації щодо цілей діяльності, правових, ін-
ституційних і економічних основ, принципових 
рішень і їх обґрунтування, даних та інформації, 
прямо або опосередковано пов’язаних з діяльніс-
тю банку (страховика), а також умов підзвітності 
в повному обсязі, в доступній формі та на своє-
часній основі [2].

Відповідно до Стратегії розвитку небан-
ківського фінансового сектора України до 
2015  року відкритість (транспарентність) фі-
нансового сектора передбачає інформаційну 
прозорість фінансових установ щодо власни-
ків послуг та результатів діяльності, а також 
відкритість державних регуляторних органів 
щодо цілей регулювання та нагляду, політичну 
відкритість розкриття інформації про орієн-
тири моделі та прогнози розвитку, економічна 
відкритість механізмів ухвалення рішень, про-
цедурна відкритість інформації про заходи. 
Конкурентоспроможність фінансового сектора 
передбачає його здатність  забезпечувати до-
ступ вітчизняних економічних агентів до світо-
вих фінансових ресурсів і ринків та можливість 
належним чином конкурувати з міжнародними 
фінансовими агентами за внутрішні та зовнішні 
інвестиційні ресурси в умовах глобалізації еко-
номічного життя. Структуру транспаретності 
страхового ринку наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Напрямки розкриття інформації на ринку страхування життя

Напрямок розкриття 
інформації Значення розкриття інформації

Транспарентність (прозорість) 
щодо страхових переваг та 

якості продукту

Продукти, зазвичай, інтегрують цілу низку характеристик (основні та додаткові 
переваги), які важко оцінити споживачам. Умови договору зазвичай не стандартизовані, 
що ускладнює їх зрозуміння

Транспарентність (прозорість) 
ціноутворення на споріднені 
товари (товари-субститути)

Прозорість цін є важливим критерієм оскільки дизайн продуктів страхування життя відріз-
няється, що, у свою чергу, ускладнює порівняння вартості продуктів. Прозорість ціноутворен-
ня належить до сфери інтересів страховика, оскільки таким чином досягається можливість 
продавати нетранспарентні продукти страхування життя через поєднання пропозицій різних 
послуг для запобігання надмірної транспарентності під час співпраці з агентами та брокерами

Транспарентність (прозорість) 
пропозицій на ринку

Домогтися повної прозорості продукту досить важко, але цілком можливо для тих 
продуктів, які пропонуються в якості стандартизованих товарів. З цієї причини на деяких 
ринках умови контрактів є стандартними для забезпечення мінімального рівня прозорості

Транспарентність (прозорість) 
попиту щодо страхування 

життя

Визначення індивідуального попиту на страхування життя, особливо щодо продуктів за 
старістю, вимагає надання більшої інформації щодо податкових пільг, рівня державних 
пенсій, законодавства про ринок праці, прав робітників, що надаються роботодавцями та ін.

Транспарентність (прозорість) 
щодо законних прав 

споживачів

Досить складні умови контракту в кожній країні вимагають набагато більше інформації 
і її розуміння з боку страхувальників. Це не є темою виключно для страхового ринку і 
набуває більшого значення для довгострокових контрактів, особливо коли у майбутньому 
мають місце претензії і сплата бонусів. З цією метою у деяких країнах існує інститут 
омбудсмена, який може оскаржувати справи на вимогу споживачів, якщо виникає 
конфлікт між страхувальником і страховиком

Джерело: складено автором згідно з даними [2].
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Як видно з таблиці 1, забезпечення транспа-
ретної діяльності компаній зі страхування жит-
тя має відбуватися за всіма п’ятьма напрямками, 
оскільки всі вони тісно пов’язані з якістю кінце-
вого результату роботи компанії.

Спираючись на Керівні принципи оприлюд-
нення інформації, затверджені Міжнародною 
асоціацію органів нагляду за страховою діяльніс-
тю, страхові компанії повинні оприлюднювати 
інформацію, яка є: 

а. актуальною для рішень, що ухвалюються 
учасниками ринку;

б. своєчасною, тобто наявною та оновленою 
на час ухвалення цих рішень;

в. доступною для учасників ринку без над-
мірних витрат і затримок;

г. всебічною та предметною для того, щоб 
учасники ринку мали можливість сформувати 
точну думку щодо страхової компанії;

д. надійною для того, щоб її можна було ви-
користовувати як основу для ухвалення рішень;

е. придатною для порівняння з інформацією 
про різних страховиків та інші компанії;

ж. послідовною в часі для того, щоб відпо-
відні тенденції були очевидні.

Публічна інформація, що підлягає оприлюд-
ненню, повинна хоча б містити опис фінансового 
стану, результатів фінансової діяльності, ризиків 
та способів управління ними, основи методів і 
припущень, які використовувалися для підготов-
ки інформації, включаючи політику бухгалтер-
ського обліку (та коментарі стосовно економіч-
них наслідків будь-яких змін до них), загальної 
бізнесової інформації та інформації про менедж-
мент і корпоративне управління [3].

Наразі страхові компанії України зобов’язані 
надавати звітність Національній комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг, у систе-
мі розкриття інформації АСКРІН, а також для 
публічних акціонерних товариств – на власних 
веб-сайтах. Дані результатів страхової діяльності 
компаній подаються лише до державного регуля-
тора, який не має зобов’язань щодо подальшого 
оприлюднення даних стосовно кожної окремої 
компанії. Законопроект «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг», що оприлюднено у липні 2013 року на сайті 
Національної комісії, що здійснює нагляд за ді-
яльністю ринків фінансових послуг, встановлює 
вимоги щодо розкриття інформації про діяль-
ність страхових компаній на безоплатній осно-
ві в загальнодоступній формі в інформаційній 
базі Нацкомфінпослуг та на своїх власних веб-

сайтах в Інтернет. Крім того, у липні 2013 року 
Нацкомфінпослуг відкрила Сервісний центр за-
хисту прав споживачів у своєму приміщенні, що 
є першим кроком до практичної реалізації захис-
ту прав споживачів страхових послуг та розкрит-
тя інформації.

Загальна інформація щодо діяльності страхо-
вого ринку України, зокрема страхування життя, 
не містить повних даних, які необхідні спожи-
вачам страхових послуг для неупередженого та 
зрозумілого аналізу ситуації на страховому рин-
ку в цілому, а також кожної компанії окремо. Так, 
наприклад, відсутні дані щодо укладання нових 
договорів страхування життя за звітний період, 
інвестиційного доходу, розміщення страхових 
резервів (що набуває особливого значення через 
запровадження в Україні unit-linked договорів 
страхування).

Єдиним суб’єктом розкриття інформації 
на страховому ринку України, у якому беруть 
участь компанії зі страхування життя, що за-
ймають 99 % ринку за надходженням страхових 
премій, є інформаційно-рейтингове видання 
Insurance TOP. Щоквартально з 1998 року стра-
хові компанії публікують результати страхової 
діяльності та мають змогу оцінити становище 
компанії у ренкінку відносно інших конкурентів 
на страховому ринку за такими показниками: 
гарантійний фонд, статутний капітал, резерви, 
страхові премії, страхові виплати, рівень ви-
плат, структура страхового портфелю за видами 
страхування. На жаль, ми маємо констатувати, 
що за договорами страхування життя Insurance 
TOP не розкриває дані щодо укладання нових 
договорів страхування життя, інвестиційного 
доходу та наявних програм страхування.

Аналіз медіа-резонанса страхового ринку у за-
собах масової інформації, що представлені про-
відними інформаційними агенціями України 
(Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські нови-
ни), професійними організаціями (Ліга страхо-
вих організацій України, Українська федерація 
убезпечення, Моторне (транспортне) страхове 
бюро України) та держаним регулятором ринку 
(Національна комісія, що здійснює регулювання 
ринків фінансових послуг), продемонстрував, 
що найчастіше інформацію стосовно своєї діяль-
ності надають страхові компанії, що здійснюють 
послуги інші, ніж страхування життя (рис. 2). 
Порівняно з першим кварталом минулого року 
кількість такої інформації збільшилася у пер-
шому кварталі 2013 року на 26,4 %. Така ситуа-
ція пояснюється кількістю non-life компаній на 
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ринку (460), значна частина з яких є публічними 
акціонерними товариствами та має іноземний 
капітал. На другому місті за транспарентністю 
є Національна комісія, що здійснює регулюван-
ня ринків фінансових послуг. Частка інформації, 
що належить державному регулюючому органу 
за цей період незначно зменшилася на 4,5 %, але 
займає 31 % загальної інформації, що оприлюд- 31 % загальної інформації, що оприлюд-
нена стосовно страхового ринку.

Зазначимо, що лише 4 % власно згенерованої 
страховиками України інформації стосується 
ринку страхування життя. Таким чином, компа-
нії зі страхування життя мають 9 % медіа-резо-
нансу, що належить виключно страховим ком-
паніям України (рис. 3)

Згідно з аналізом власних веб-сайтів страхових 
компаній зі страхування життя, автор констатує 
наявність на більшості з них недостатньої інфор-

Рис. 2. Суб’єкти медіа-активності 
на страховому ринку України, 

3 міс. 2012–2013 років

Рис. 3. Частка компаній зі страхування життя у 
медіа-резонансі страхових компаній України, 

3 міс. 2013 р.

Рис. 4. Напрямки розкриття інформації 
на ринку страхування життя України,

 3 міс. 2012–2013 рр.

мації, яка має оприлюднюватися згідно рекомен-
дацій щодо розкриття інформації. Структуру 
інформації, що розкривається компаніями зі 
страхування життя на власних сайтах та у прес-
релізах, згруповано автором на рис. 4. Отже, мож-
на констатувати, що згідно з вимогами, наведе-
них у таблиці 1, інформація, що оприлюднюється 
страховими компаніями зі страхування життя на 
власних веб-ресурсах та у мережі Інтернет, є не-
придатною для споживання. А саме:

- не несе докладної інформації щодо переваг 
страхових продуктів, оскільки розкриває лише 
проміжні результати укладання договорів;

- не несе інформації щодо ціноутворення;
- не несе інформації щодо пропозиції і попи-

ту послуг страхування життя кожної конкретної 
компанії, оскільки попит є мінімальним, а осо-
бливості пропозиції становлять комерційну та-
ємницю для інших учасників ринку;

- не має інформації стосовно прав спожива-
чів страхових послуг.

Аналіз ринку страхування життя України, 
який було здійснено автором щодо транспарент-
ності та розкриття інформації компаніями за 
власним бажанням у засобах масової інформа-
ції та на власних веб-сайтах, дозволив побуду-
вати ренкінг компаній за кількістю публікацій у 

першому кварталі 2013 року. Результати аналізу 
наведено у табл. 2.

Як бачимо, перше місце зі значними перевага-
ми належить компанії з іноземним капіталом Себ 
Лайф Юкрейн, яка є найбільш транспаретною 
компанією протягом декількох років. Загалом, 
перші десять компаній за рівнем транспарент-
ності, порівну представлено українським та іно-
земним капіталом. Проте кількість публікацій, 
яка не є задовільною для ринку страхування 
життя, також не відображає їх якості. Варто за-
значити, що якість прес-релізів компаній не за-
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довольняє попит страхувальників у інформації, 
отже, з погляду споживача, є неякісною.

Це, у свою чергу впливає до довіру спожива-
чів до страхового сектору взагалі, та страхування 
життя зокрема.

Висновки. Наявність своєчасної, якісної та 
зрозумілої для споживачів страхових послуг ін-
формації щодо продуктів, винятків та особливих 
умов страхування, захисту їх прав та інтересів, є 
важливим елементом побудови довіри на стра-
ховому ринку, а також розвитку конкуренції на 
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Таблиця 2
Перші 10 компаній зі страхування життя за транспарентністю на страховому ринку України

№ Назва компанії 1 квартал  2013, %

1 СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 22,3

2 ОРАНТА-ЖИТТЯ 15,3

3 ТАС 12,1

4 РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 11,4

5 ІНГО УКРЇНА ЖИТТЯ 7,9

6 БРОКБІЗНЕС ЖИТТЯ 6,7

7 ОХОРОНА- ЖИТТЯ 6,4

8 ТЕКОМ- ЖИТТЯ 6,3

9 УСГ ЖИТТЯ 6,2

10 УНІКА ЖИТТЯ 5,4

Частка перших 10 компаній на ринку страхування життя України 99,0

ньому. Аналіз інформаційних повідомлень, які 
наявні в інформаційному полі країни щодо стра-
хових компаній свідчить про недостатність роз-
криття інформації, відсутність належної якості 
та джерел, що дозволяли б споживачам само-
стійно оцінювати якість страхових продуктів. 
Напрямком подальших досліджень автора є ана-
ліз зарубіжної практики забезпечення користу-
вачів фінансових послуг якісної інформації, а та-
кож вироблення пропозицій для її застосування 
в Україні.

3. Insurance Core Principles Standards Guidance 
and Assessment Methodology [Електронний ре-
сурс] / International Association of Insurance 
Supervisors. — [Режим доступу] : http://www.
iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-
adopted-in-2011-795.
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Summary. This article reviews the main trends 
disclosure in the life insurance market of Ukraine. 
The author has made the analyses of the intensity of 
the disclosure in the media by insurers of Ukraine. In 

Key words: life insurance, transparency, disclosure, consumer rights.

the paper the rating of insurer’s media activity was 
built. It was shown that transparency and disclosure 
are the instruments for quality control of consumer 
protection.

Stating of the problem. Consumer´s confidence in 
the stability of the life insurance industry is one of the key 
factors in developing an efficient life insurance market. 
The long durations of the policies in combination with 
the saving part in many life insurance products require 
a solid and prudent financial management of the 
companies against the background that life insurance 
products are covering existential risks of the consumers. 

In studies of local scientists recently more 
attention is paid to increasing confidence in the 
insurance market and consumer protection its 
services. Some issues building features an efficient, 
transparent and institutionally capable of life 
insurance using consumer protection system 
are discussed in the works of local and foreign 
researchers, as S. Bugaev, O. Vorobyov, L. Vremenko, 
O. Hamankova, A. Deryabina, O. Zaletov, O. Korvat, 
L. Nechyporuk, O. Farad, O. Filonyuk etc.

The objective of the article. The aim of the paper is to 
study the international experience of building a system 
of consumer protection through qualitative disclosure 
by the insurance market of Ukraine participants.

Ground of scientific results. In principle there 
are four ways to implement consumer protection:

Competition is a central element to organize 
the allocation of goods within a market and to 
coordinate the supply and demand. But a totally 

liberalized market isn’t free of egoism and therefore 
requires for a framework that enables and even 
stimulates competition on the one hand, but sets 
limits to avoid severe and unfair market conditions. 
This is especially true for insurance markets where 
the consumer protection has got a dominant role to 
prevent misuse of economic power of the companies 
against the background that many insurance 
products – especially the life insurance products – 
are of existential importance for the consumers. This 
is the reason why in nearly all countries of the world a 
legal framework is established in order to regulate the 
insurance market in favour of the consumers.

Indeed, the life insurance market is a very special 
market differing from many other markets.

In life insurance many products generate a 
long-term relationship between the consumers 
(policyholders) and the companies; so the 
consumers have to trust in the financial strength of 
the companies not to lose its invested money. This 
is the reason why every country is interested in 
stabilizing the economic situation of the companies 
in order to avoid collapses. Within EU the 3rd Life 
Directive is regulating the market; this Directive 

will be substituted in 2013/2014 by the EU-Solvency 
Directive as a comprehensive legal framework for the 
insurance markets.
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The life insurance market is a rather intransparent 
one because of the great variety of (immaterial) prod-
ucts; the products itself are sometimes rather complex 
and difficult to understand for normal consumers. 
That’s the reason why transparency in the life insurance 
market has become an increasing importance.

Insurance products can be seen as non-conve-
nience-goods. The products require a rather high in-
formation about the quality at the point-of-sale and re-
quire a rather high need of consultancy. The products 
are more sold than bought, and that is influencing the 
process of selling products by high dependence on and 
relationship with the sales institution.

Different from other products that are consumed 
short-term the quality of life insurance products is 

recognized during the contract period after having 
bought the product, mainly when the benefit has to 
be paid. In other words: The production of insurance 
starts first when the product is already sold [1, 15–21].

Transparency (transparency) – means the 
opening from bank (the insurer) to all stakeholders 
(creditors, investors and the public) information 
on the objectives, legal, institutional and economic 
framework, policy decisions and their rationale, data 
and information, directly or indirectly related to the 
activity of bank (the insurer) and the conditions of 
accountability in its entirety, in an accessible way and 
on a timely basis [2].

The structure for transparency of insurance mar-
ket is presented in Table 1.

Table 1 
Types of Disclosures in life insurance market of Ukraine

Types of Disclosures Value Disclosures

Transparency about the insured 
benefits and quality of the product

The products normally integrate a number of different characteristics (main benefits and 
riders), not easy to value by the consumers; the contract conditions normally are not 
standardized, not easy to understand by the consumers

Transparency about the price
 of comparable products

Transparency of prices is another problem, especially against the background that the 
product designs are different and prevent price comparisons. It normally is even in the 
interest of the life insurers to offer intransparent products with unit-selling propositions to 
avoid transparency when they are working with agents or brokers

Transparency about the offers 
in the market

Total product transparency is rather difficult to reach. It is possible for those products that 
are offered as standardized commodities. That is the reason why in some markets contract 
conditions are standardized to ensure a minimum level of transparency

Transparency about the demand 
for life insurance

The determination of the individual demand for life insurance, especially for old-age 
provision, requires much information against the background of tax preference, level of state 
pensions, legislation regarding the labor market, employers driven opportunities etc.

Transparency about the legal rights
 of the consumers

The rather complex contract conditions in every country require much insight and 
understanding by the policyholders. This isn’t a special topic only for insurance markets, but 
gets major importance by the long duration of contracts, especially when claims and benefits 
are due. In some countries there is implemented a special function of an «Ombudsman», who 
can be appealed to by consumers if there are conflicts between the policyholder and the insurer.

The public information what to be disclosed must 
include at least a description of the financial position, 
financial performance, risks and ways to manage 
them, basic methods and assumptions used to prepare 
the information, including accounting policies (or 
comments concerning the economic impact of any 
changes to them), general business information and 

information management and corporate governance[3.]
Analysis of the life insurance market of Ukraine, 

which was made by the author regarding transparency 
and disclosure by the companies in media and on 
their Web sites allow to build a ranking by the number 
of publications in the first quarter of 2013. Results of 
the analysis are presented in Table 2.

Table 2
TOP 10 transparent life insurance companies in Ukraine

№ Company 1 Q 2013, %

1 SEB LIFE UKRAINE 22,3

2 ORANTA-LIFE 15,3
3 TAS 12,1
4 RENAISSANCE LIFE 11,4
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Conclusions. Timely, qualitative and under-
standable information on insurance products, ex-
ceptions and special conditions is a very important 
element for building trust in the insurance market 
and the development of competition in it. Analysis 
of information messages that appear in the informa-
tion field of the country in insurance proves insuf-

ficient disclosure, lack of proper quality and sources 
that would allow consumers to independently as-
sess the quality of insurance products. For future 
research is the analysis by foreign practices pro-
viding users with financial services to high-quality 
information and making suggestions for its use in 
Ukraine.

5 INGO UKRAINE LIFE 7,9
6 BROKBUSINESS LIFE 6,7
7 OHORONA ZITTIA 6,4
8 TEKOM LIFE 6,3
9 USG LIFE 6,2
10 UNIQA LIFE 5,4

Share of TOP 10 in life insurance market of Ukraine 99,0

Table 2 (continuation)

3. Insurance Core Principles Standards 
Guidance and Assessment Methodology (2009, 
October) International Association of Insurance 
Supervisors. — Retrieved from :  http://www.iaisweb.
org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-
in-2011-795.
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Постановка проблеми. Активізація інтегра-
ційних процесів та розвиток інноваційних тех-
нологій у світовій економіці на сучасному етапі 
призводить до стирання кордонів та зростання 
мобільності факторів виробництва, що прово-
кує міждержавне суперництво за розширення 
власних джерел доходу, результатом чого є зміни 
в національних законодавствах країн у напрям-
ку спрощення умов ведення бізнесу. Останнім 
часом серед економічних методів приваблення 
іноземних джерел доходу значного поширення 
набуває явище податкової конкуренції, систе-
матизація впливу якої на економіку країн відо-
бражається у моделях податкової конкуренції. 
Аналіз цих моделей дозволяє зробити висновки 
про наслідки впливу участі країн у міжнародній 
податковій конкуренції на різні аспекти розвитку 
національних економік.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Передумови концепції податкової конкурен-
ції було розроблено Ч. Тібу, розвиток положень 
якої, здійснений Дж. Зодровим та П. Мієцковскі, 
отримав назву базової неокласичної моделі по-
даткової конкуренції, на основі якої проводяться 
подальші дослідження у цьому напрямку. Різним 
аспектам впливу податкової конкуренції на еко-
номіку юрисдикцій присвячено роботи Д. Вілда-
сіна, Дж. Вілсона, Е. Джанеби, П. Енсс, Г. Кінда, 
К. Міделфарта-Кнарвіка, Р. Гордона, В. Хойта, 
Г. Фернандеза та інших зарубіжних науковців.

УДК 336.221
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Анотація. Проаналізовано розвиток мо-
делей податкової конкуренції, визначено 
основні фактори, що використовують при 
побудові моделей. Систематизовано на-моделей. Систематизовано на-. Систематизовано на-
слідки впливу податкової конкуренції на 
економіку країн.

Аннотация. Проанализировано развитие 
моделей налоговой конкуренции, определено ос-
новные факторы, которые рассматриваются 
при построении моделей. Систематизировано 
последствия влияния налоговой конкуренции на 
экономику стран.
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На сьогодні науковцями проведено значну 
кількість досліджень стосовно феномену подат-
кової конкуренції, однак, потребують системати-
зації прояви впливу цього явища на функціону-
вання територій-податкових конкурентів.

Мета статті полягає в узагальненні положень 
існуючих у науковій літературі моделей подат-
кової конкуренції та дослідженні наслідків її 
впливу на різні аспекти національних економік 
країн-учасниць.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Передумови моделювання явища податко-
вої конкуренції покладено дослідженням Ч. Тібу, 
гіпотеза якого базується на таких припущеннях 
[1, с. 419]:

- споживачі (виборці) є повністю мобільни-
ми і будуть рухатися до тієї спільноти, умови якої 
найкращим чином задовольняють їх уподобання;

- споживачі (виборці) мають повні знання 
щодо відмінностей між доходами та витратами у 
різних моделях та реагують на ці відмінності;

- існує значна кількість спільнот, які спожи-
вачі (виборці) можуть обрати для проживання;

- спільноти з населенням нижче (вище) 
оптимальної кількості прагнуть залучити нових 
жителів (витіснити надлишок мешканців), щоб 
знизити середню вартість виробництва послуг;

- не беруть до уваги обмеження щодо мож-
ливості та умов працевлаштування (всі мешкан-
ці живуть на доходи у вигляді дивідендів);
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- суспільні послуги, що поставляються, не 
виявляють зовнішнього позитивного або нега-
тивного ефекту між громадами;

- існує оптимальний розмір юрисдикції, при 
якому виробництво суспільних послуг здійсню-
ється за найнижчою середньою вартістю.

На основі наведених припущень Ч. Тібу пропо-
нує математичну модель, відповідно до якої корпо-
рації та домогосподарства обирають між моделями, 
що включають певний рівень податків («ціна») 
та суспільних благ («якість»). Держава залучає 
мобільні фактори виробництва шляхом виробни- фактори виробництва шляхом виробни-
цтва кращих благ при більш низьких податках або 
зниження податкового навантаження при збере- податкового навантаження при збере-
женні попереднього рівня якості суспільних благ. 
Аспекти впливу податкової конкуренції на функ-
ціонування юрисдикцій відображено на рис. 1.

Позитивний вплив податкової конкуренції 
проявляється як у економічному аспек-
ті – зниження податкового навантаження у 
результаті конкурентної боротьби призво-
дить до зростання заощаджень та стимулює 
інвестиційну активність населення, так і у 
політичному – податкова конкуренція віді-
грає роль засобу інформування урядів стосов-
но потреб суб’єктів економіки, відтік яких за 
межі юрисдикції свідчить про неоптимальне 
співвідношення податків та якості суспільних 
благ всередині неї; окрім того, внаслідок мо-
більності факторів виробництва усувається 
монопольність влади окремої території, що 
стримує зловживання владою та призводить 
до оптимізації рівня оподаткування та якості 
суспільних благ.

Рис. 1. Наслідки податкової конкуренції для економіки юрисдикцій
 відповідно до базової моделі Ч. Тібу

Відповідно до положень даної моделі існує 
ймовірність виникнення «гонки до дна» («race 
to the bottom»), тобто зниження урядами різних 
юрисдикцій податкових ставок до рівня, при яко-
му виробництво суспільних благ стає економічно 
неефективним. Припущення вибору між «паке-
тами» благ та податків не усуває можливості «со-
ціального демпінгу» – залучення інвестицій за 
рахунок зниження якості соціальних систем чи 
недостатнього захисту працівників або «еколо-
гічного демпінгу» – відсутності охорони навко-
лишнього середовища, що загрожує загальному 
благоустрою держави.

Положення моделі Ч.  Тібу було розвинуто 
Дж.  Зодровим та П.  Мієцковскі  [2], які визнача-
ли два різновиди базової моделі: «частковий ана-
ліз» – наслідки конкуренції юрисдикцій для однієї 

країни у випадку міждержавної міграції приват-
них структур та «повний аналіз» – дослідження 
одночасної взаємодій кількох юрисдикцій. Автори 
з’ясували необхідність доповнення негативної ін-
теграції позитивною (гармонізацією).

Неокласична модель та гіпотеза Ч. Тібу базу-
ються на припущеннях жорсткого обмеження, 
тому теорія конкуренції юрисдикцій розвиваєть-
ся у напрямку пом’якшення обмежень та ство-
рення модифікованих моделей, результати дослі-
дження сутності яких узагальнено у табл. 1.

При побудові моделей податкової конкуренції 
більшість авторів визначають два фактори 
виробництва – працю та капітал, рівень мобіль- – працю та капітал, рівень мобіль-
ності яких враховується урядами юрисдикцій в 
умовах податкової конкуренції. Так, припущен-
нями моделі В. Хойта [3] передбачено функціо-

 Наслідки податкової конкуренції 

Позитивні Негативні 

податкова конкуренція є оптимальною 
формою суперництва за економічні 

ресурси  

інформування урядів стосовно потреб 
приватних структур 

усунення монопольності влади  
окремої території 

зниження податкового навантаження 

виникнення явища «гонки до дна» 

недовиробництво публічних благ 
«соціальний демпінг»  

та «екологічний демпінг» 

підвищене оподаткування 
низькомобільних факторів 

виробництва 
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нування обмеженого числа країн у глобальній 
економіці, які впливають на рівень міжнарод-
ної норми чистого доходу за капіталом. Умови 
оподаткування в одній країні корелюють з по-
датковими ставками в інших, що призводить до 
зниження ставок оподаткування у всіх держа-

вах-учасниках, рівноважний рівень яких пря-
мо пропорційний розмірам країн-конкурентів. 
Позитивний вплив податкової конкуренції ви-
ражається у зменшенні рівня граничних затрат 
на виробництво суспільних благ, що впливає на 
зростання добробуту населення.

Таблиця 1
Систематизація основних рис моделей податкової конкуренції

Автори моделі

Фактори 
виробництва, що 

розглядаються Ключовий висновок з моделі
Робоча 

сила Капітал

В.Хойт 
[3, с. 125, 129] - М* При зменшенні кількості країн-конкурентів зростають 

податкові ставки та рівень пропозиції суспільних благ

Дж. Вілсон, Р. Гордон 
[4, с. 5, 14] М М

Зростання мобільності факторів виробництва впливає 
на підвищення якості суспільних послуг та зниження 
марнотратства уряду

Дж. Вілсон 
[5, с. 272, 298] Н М Зниження податкових ставок викликає недопостачання 

суспільних благ

Д. Вілдасін 
[6, с. 231, 238] М1 -

Перерозподіл прибутку між громадянами забезпечує 
зростання ефективності фіскальної політики та 
добробуту населення

П. Енсс [7] Н М
Необхідність державних стимулів підвищення податкових 
ставок у регіонах для збалансування приватного і 
суспільного споживання

Г. Кінд, К. Міделфарт-
Кнарвік Г. Шелдерап [8, с. 
256, 267]

Н М

Концентрація виробництва в одній країні дозволяє 
її уряду підвищувати податкові ставки, тоді як його 
диверсифікація призводить до зростання субсидій, що 
надаються підприємствам державою

А. Хауфлер, Й. Вутон [9, 
с. 6, 27] Н М

Поступове пом’якшення умов оподаткування та 
зростання обсягу інвестиційних субсидій може 
спричинити зміну позитивного податкового ефекту на 
негативний

А. Разін, Е. Садка 
[10, с. 7, 18] Н М

Встановлення симетричної рівноваги з нульовою ставкою 
податку на репатріацію та оподаткування капіталу за 
резидентським принципом

Е. Джанеба 
11, с. 5, 26] - М

Перерозподіл іноземних інвестицій здійснюється з 
урахуванням вартості виробництва та рівня політичної 
стабільності у країні

Г. Фернандез [12]. М/Н - Порушення оптимального обсягу постачання суспільних 
благ

Л. Беттендорф, 
Г. Вріджбург [13] Н М

Країни-конкуренти маніпулюють рівнем законодавчих 
та граничних ставок корпоративного податку з метою 
максимізації добробуту населення

С. Буковецький 
[14, с. 169, 177] - М/Н

В умовах мобільності капіталу ставки податку на капітал 
пропорційні розмірам країни, при немобільному капіталі 
усі держави встановлюють рівні податкові ставки

Г. Хвізінда, С. Нієльсен 
[15, с. 151, 163] Н М Перекладання податкового навантаження з мобільних 

факторів виробництва на немобільні
Примітка: М* – М – фактор розглядається як мобільний, Н – немобільний; М1 – окрема частка населення є мобільною.

Джерело: складено автором на основі [2-15].
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Позитивний ефект від впливу податкової кон-
куренції на рівень добробуту населення підтвер-
джено також моделлю Дж. Вілсона та Р. Гордона 
[4], у якій зосереджено увагу на марнотратстві 
уряду. Припускається, що урядовці прагнуть ви-
користовувати частку податкових надходжень 
для задоволення особистих потреб, що впливає 
на погіршення якості державних послуг, тоді як 
підвищення якості суспільних послуг забезпечує 
зростання податкової бази, тобто додаткових по-
датків, що надходять у розпорядження уряду, і 
навпаки. В умовах мобільності факторів вироб-
ництва зростає чутливість податкових баз до 
якості суспільних послуг, що стимулює уряд до 
зниження марнотратства, тобто є доцільною пе-
редача влади від центрального уряду до місцевих. 

Однак, відповідно до іншої моделі Дж. Вілсона 
[5] податкову конкуренцію визначено переважно 
як негативний чинник впливу на розвиток еко-
номіки регіонів, оскільки у її результаті відбува-
ється зниження податкових ставок у регіонах, що 
призводить до недопоставки суспільних благ.

Зниження постачання суспільних благ нижче 
оптимального рівня внаслідок податкової кон-
куренції описано також Г. Фернандезом [12]. 
За умов функціонування двох юрисдикцій при 
зростанні ставки податку в першій з них, в іншій 
відбувається зміна доходів споживачів. Якщо 
перший регіон є нетто-експортером капіталу, то 
при зростанні в ньому податкової ставки загаль-
ний дохід в іншому регіоні зросте, що спричиняє 
необхідність збільшення рівня суспільного блага 
в першому регіоні до рівня регіону-конкурента, 
що становить собою додаткові витрати на підви-
щення ставки податку. Відповідно, підвищення 
податкової ставки урядом регіону, який є нетто-
імпортером капіталу, викликає зворотній ефект, 
що призводить до отримання додаткових пере-
ваг від зростання податків за рахунок зменшення 
рівня суспільних благ.

У більшості наведених моделей досліджуєть-
ся горизонтальна податкова конкуренція, однак 
Д.  Вілдасін [6] розглядає вертикальну податкову 
конкуренцію у рамках регіонального об’єднання, 
учасниками якої є центральний уряд та система 
урядів нижчого рівня. У кожній юрисдикції функ-
ціонують немобільні домогосподарства з висо-
ким рівнем доходу та незаможні, частина з яких 
є мобільними. Незаможне домогосподарство є 
власником однієї одиниці робочої сили, тоді як 
заможне розпоряджається також іншими факто-
рами виробництва. Припускається, що інтереси 
кожного регіону (країни) співпадають з інтереса-

ми заможної групи домогосподарств, однак уря-
дом через встановлення податків здійснюється 
перерозподіл частини прибутку багатих домогос-
подарств на користь групи мобільних незаможних 
домогосподарств, що забезпечує зростання ефек-
тивності фіскальної політики і підвищення добро-
буту населення юрисдикції в цілому.

Певним чином вертикальну податкову конку-
ренцію висвітлює також П.  Енсс, аналізуючи су-
перництво між регіонами у контексті бюджетного 
федералізму [7]. Припущення моделі передбачають, 
що федеральна економіка складається з двох регіо-
нів, зниження податкових ставок у яких провокує 
недостатнє забезпечення населення суспільними 
благами. Однак, оскільки підвищення податкових 
ставок викликає відтік капіталу з регіону, місце-
ві уряди обирають неефективні низькі податкові 
ставки, тому виникає необхідність встановлення 
центральним урядом стимулів для підвищення по-
даткових ставок у регіонах з метою збалансування 
приватного і суспільного споживання.

Група науковців зосереджує увагу також на 
впливі безпосереднього розміщення виробництва 
на наслідки податкової конкуренції. Так, Х. Кінд, 
К. Міделфарт-Кнарвік та Г. Шелдерап [8] визнача-
ють розміщення виробництва як вхідний фактор 
існування податкової конкуренції. Автори аналі-
зують два випадки – розміщення виробництва у 
межах однієї країни (концентрація), або його рів-
номірний розподіл між ними (диверсифікація). У 
випадку концентрації валова дохідність капіталу 
у країні зосередження виробництва перевищує 
його потенційну дохідність у іншій країні-учасни-
ці, що забезпечує можливість уряду країни, на те-
риторії якої знаходиться виробничий кластер, під-
вищувати податкові ставки на капітал без загрози 
його відтоку за кордон, тобто мобільність капіталу 
знижується. У ситуації диверсифікованого розмі-
щення виробництва уряди обох країн у процесі 
конкуренції за капітал надають субсидії фірмам, 
розмір яких при досягненні рівноважного стану 
дорівнює розміру капіталу. Ця модель передбачає 
подальші розширення, які стосуються різних га-
лузей, а також врахування часового фактору.

У моделі А. Хауфлера та Й. Вутона [9] розмі-
щення виробництва, навпаки, є кінцевим резуль-
татом податкової конкуренції. Науковці дослі-
джують суперництво двох країн різного розміру 
за розміщення на їх території комерційних фірм в 
умовах олігополії. Витрати на початок діяльності 
у кожній з двох країн є рівними та фіксованими, 
розміщення фірми здійснюється лише в одній 
країні. Вільний міжнародний ринок товарів та 
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послуг визначає, що фактором впливу на вибір 
країни розміщення виступають торгові витра-
ти, пов’язані з експортом продукції на зовнішній 
ринок. У якості інструменту конкуренції націо-
нальні уряди використовують субсидії. Вплив 
економічної інтеграції на розмір податків перед-
бачає існування критичного рівня торгових ви-
трат, який змінює позитивний чистий ефект від 
пом’якшення умов оподаткування та зростання 
обсягу інвестиційних субсидій на негативний. 

У моделі Л. Беттендорфа та Г. Вріджбурга [13] 
досліджуються дві країни з різним обсягом попу-
ляції, у кожній з яких функціонують мультинаці-
ональні підприємства, які мають дочірні компа-
нії в іншій країні, що стимулює компанії здійсню-
вати перелив прибутку до структурних одиниць, 
розміщених у країнах з нижчими податковими 
ставками. Уряд країни обирає змішану податкову 
політику з використанням законодавчо встанов-
леної та граничної ставок корпоративного подат-
ку, яка здатна максимізувати добробут економіч-
них агентів, що включає приватне та суспільне 
споживання. При цьому найменша за розміром 
країна обирає найнижчий рівень корпоративно-
го податкового навантаження (включаючи нор-
мативну та граничну податкові ставки) і характе-
ризується високим добробутом населення. При-
сутній також ефект кореляції рівня податкових 
ставок між країнами, особливістю якого є те, що 
малі країни більш чутливо реагують на зміни в 
податковій політиці великих країн, ніж навпаки.

Залежність наслідків податкової конкуренції 
від розміру країни розглянуто у моделі С. Буко-
вецького [14], яка передбачає, що відтік капіталу 
з внутрішнього ринку на міжнародний у великих 
країнах характеризується вищим рівнем еластич-
ності відносно підвищення податкового наванта-
ження, ніж у малих країнах, при цьому економіка 
великої країни характеризується менш відчутним 
впливом на податкові бази змін у ставках оподат-
кування, ніж мала країна. У рівноважних умовах 
податкові ставки, встановлені великою країною, є 
вищими у порівнянні з малою юрисдикцією, при-
чому зростання мобільності капіталу прямо впли-
ває на різницю між податковими ставками.

Дослідження іншої групи науковців доводять, 
що наслідком податкової конкуренції є не зміна 
рівня податкового навантаження, а його перекла-
дання з мобільних факторів виробництва на не-
мобільні. У моделі податкової конкуренції А. Разіна 
та Е. Садки [10] передбачено функціонування двох 
незначних за розмірами країн, які не чинять вплив 
на міжнародну дохідність капіталу. При цьому по-

датки встановлюються як на мобільний капітал (за 
принципом резидентності та джерела походжен-
ня), так і на немобільну робочу силу. У результаті 
податкової конкуренції встановлюється симетрич-
на рівновага, при якій діє нульова ставка податку на 
репатріацію, а оподаткування капіталу здійснюєть-
ся за резидентським принципом.

У моделі Г. Хвізінди і С. Нієльсена [15] визна-
чено два фактори виробництва – праця та капі-
тал, дохідність яких є сталою. Ставка податку з 
робочої сили знаходиться на фіксованому рівні. 
Податок на доходи з капіталу стягується лише у 
разі недостатності надходжень від податку з ро-
бочої сили; при досягненні рівноважного стану 
капітал не оподатковується взагалі.

При аналізі податкової конкуренції варто звер-
нути увагу також на модель Е. Джанеби [11], у якій 
висвітлено суперництво держав за розміщення 
прямих іноземних інвестицій під впливом ступе-
ня політичного ризику. Світова економіка розгля-
дається як сукупність двох країн – політично ста-
більної промислово розвиненої країни, великої за 
розміром, та незначної за розмірами держави з пе-
рехідною економікою, з нестабільним політичним 
режимом. Уряд першої країни використовує єди-
ний режим оподаткування підприємств, не вста-
новлюючи спеціальних умов для мобільних фірм, 
у той час як уряд держави-конкурента пропонує 
мобільним фірмам спеціальну податкову ставку, 
а також може застосовувати авансові субсидії. У 
результаті податкової конкуренції з врахуванням 
двох факторів можливими є наступні варіанти: 
мобільна міжнародна компанія інвестує тільки 
у політично стабільну країну з високою вартістю 
виробництва; частка іноземних інвестицій (ефек-
тивна кількість) надходить до нестабільної тери-
торії з пільговим режимом оподаткування, однак, 
надлишкові потужності реалізуються в інших ре-
гіонах; за умови надання урядом авансових суб-
сидій компанія інвестує незначний обсяг коштів 
виключно в країну з нестійким політичним режи-
мом та нижчими витратами на ведення виробни-
цтва. Тобто, переваги від пом’якшення умов опо-
даткування частково або повністю нівелюються за 
рахунок низького рівня політичної стабільності.

Результати аналізу модифікованих моделей 
дозволяють зробити висновок про існування 
як позитивних так і негативних наслідків впли-
ву податкової конкуренції на функціонування 
економік країн-учасників. Систематизацію на-
слідків податкової конкуренції, отриманих у 
результаті проведених науковцями досліджень 
наведено у табл. 2.
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Аналізуючи наслідки податкової конкуренції, 
варто відзначити, що досить часто ефект від її 
існування має певну критичну точку, у якій від-
бувається зміна його напрямку впливу. Так, по-
зитивний вплив на добробут громадян від зни-
ження податкового навантаження має місце у 
тому випадку, коли податкові надходження да-
ють змогу уряду фінансувати виробництво сус-
пільних благ для забезпечення потреб населення, 
оскільки подальше зниження податкових ставок 
призводить до недостатності фінансових ресур-
сів уряду для повної реалізації його соціально-
економічних функцій.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження дають змогу прийти до висновку про 
неоднозначність впливу податкової конку-
ренції на економіку держав. Можна відзначи-
ти залежність результату від умов податкової 
конкуренції. Так, при малочисельному складі 
учасників та досить значних обсягах об’єкта, 

за який провадиться змагання, податкова кон-
куренція зазвичай призводить до підвищення 
ефективності фіскальної політики, встанов-
лення оптимальних податкових ставок та під-
вищення якості виробництва суспільних благ, 
що в сукупності забезпечує покращення до-
бробуту населення. Однак, якщо зробити умо-
ви податкової конкуренції жорсткішими уряди 
юрисдикцій надмірно знижують податкове на-
вантаження, що провокує недостатність фінан-
сування діяльності держави або відбуваєть-
ся перекладання податкового тягаря з одних 
суб’єктів економіки на інших. До того ж, слід 
зауважити, що результат, якого прагне досяг-
ти уряд певної країни, не завжди залежить ви-
ключно від умов оподаткування, оскільки на 
привабливість юрисдикції для розміщення на 
її території бази оподаткування впливають та-
кож інші фактори (рівень розвитку економіки, 
політична стабільність тощо).

Таблиця 2
Наслідки податкової конкуренції для економіки країн, виявлені різними науковцями

Наслідок існування податкової конкуренції 
для економіки країн-учасниць

Напрямок 
впливу

Автори, дослідження яких 
підтверджують існування наслідку

Зниження податкового навантаження Позитивний В. Хойт [3, с. 128], А. Хауфлер,
 Й. Вутон [9]

Зростання добробуту населення Позитивний В. Хойт [3, с. 129], Дж. Вілсон, 
Р. Гордон [4, с. 15], Д. Вілдасін [6, с. 237]

Зниження марнотратства уряду Позитивний Дж. Вілсон, Р. Гордон [4, с. 15]
Недопоставка суспільних благ через надмірне 
зниження податкових ставок Негативний Дж. Вілсон [5, с. 301], Г. Фернандез [12], 

П. Енсс [7]
Перекладання податкового тягаря з мобільних 
факторів виробництва (капітал) на немобільні 
(праця, земля)

Негативний А. Разін, Е. Садка [10, с. 23], Г. Хвізінда, 
С. Нієльсен [15, с. 162], П. Енсс [7]

Зростання ефективності фіскальної політики Позитивний Д. Вілдасін [6, с. 238], Дж. Вілсон, 
Р. Гордон [4, с. 16]

Надання фірмам державних субсидій, що 
призводить до чистого негативного ефекту Негативний

Х. Кінд, К. Міделфарт-Кнарвік, 
Г. Шелдерап [8, с. 271], А. Хауфлер, 
Й. Вутон [9, с. 29]

Покращення добробуту невеликих країн при 
негативному ефекті для великих держав Різнонаправлений

А. Хауфлер, Й. Вутон [9, с. 29], 
Л. Беттендорф, Г. Вріджбург [13], 
С.Буковецький [14, с. 180]

Джерело: складено автором на основі [2–15].
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Statement of the problem. Increasing of the 
integration processes and the development of 
innovative technologies in the global economy leads 
to a blurring of boundaries and increasing mobility 
of factors of production that provokes interstate 
competition for expanding their sources of income, 
resulting in changes in national laws in facilitating 
business. Phenomenon of tax competition is 
developing among economic methods of attracting 
foreign source income. Impact of tax competition 
on the economies of countries-participants is 
described in the models of tax competition. Their 
analysis allows to draw conclusions about the effects 
of participation in international tax competition in 
various aspects of national economies.

Analysis of recent research and publications. 
Background concept of tax competition has been 
developed by C. Tiebout, development position 
which, taken by G. Zodrov and P. Mietskovski, is 
called as basic neoclassical model of tax competition. 
Various aspects of the impact of tax competition on 

JEL Classіfіcatіon: H2

TAX COMPETITION MODELS RESEARCH IN THE CONTEXT
 OF TAXATION INFLUENCE ON COUNTRIES’ ECONOMY

Yarina V. SAMUSEVYCH
Postgraduate of the Department of Banking of State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy 
of Banking of the NBU» (Sumy)

Summary. The development of models of tax competition is analyzed, the main factors considered in the 
models are determined. The effects of tax competition for the country’s economy are systematized.

Key words: tax competition, base model, modified model of tax competition.

the economy of jurisdiction are described in the 
scientific papers of D. Vildasin, J. Wilson, E. Janeba, 
P. Enss, H. Kind, K. Midelfart-Knarvik, R. Gordon, 
W. Hoyt, G. Fernandez and other.

The purpose of the article is a synthesis of 
provisions of tax competition models existing in the 
scientific literature and studies the consequences 
of its impact on various aspects of the national 
economies of countries-participants.

Justification of scientific results. Background 
modeling of tax competition on the economies 
made by the C. Tiebout hypothesis, in a study which 
author proved the existence of a positive impact 
on the countries’ economies in the economic and 
political aspects and also risks of phenomena «race 
to the bottom», «social dumping», «environmental 
dumping», shifting the tax burden on immobile 
factors of production or underprovision of public 
goods. C. Tiebout theory were further developed 
in the modified model of tax competition, the main 
provisions of which are given in Table 1.

Table 1
Systematics of the main features of tax competition models

Authors
Factors of production

A key conclusion from the model
Labor Capital

W. Hoyt 
[3, p. 125, 129] - М* With decreasing the number of competitors tax rates and supply of 

public goods increase
R. Gordon, G. Wilson 
[4, p. 5, 14] М М Increasing mobility of factors of production influence on improving 

the quality of public services and reduce waste in government
G. Wilson 
[5, p. 272, 298] I М Lowering tax rates influence on underprovision of public goods

D. Wildasin 
[6, p. 231, 238] М1 - The redistribution of income among citizens provides increasing 

efficiency of fiscal policy and welfare
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Comparative analysis of the modified model 
indicates mainly two factors of production are 
researched – labor and capital. The authors come 
to the conclusion that at the international level 
tax competition may play a role as a stimulator 
or moderator of economies development. Thus, 
J. Wilson and R. Gordon argued positive impacts 
on the economic and political life of society, 
based on the study of the relationship of tax 
competition and waste of government. In another 
study J.  Wilson focused on the occurrence of 
underprovision of public goods due to tax 
dumping, which is also confirmed by G. Fernandez 
findings which takes the allocation of production 
factors between regions.

Group of authors came to the conclusion 
that tax competition leads to disbalance of the 
economy, so government intervention is necessary. 
In particular, D.  Wildasin examines the role of 
government in the context of redistribution of 
income with using tax instruments, while P. Enss 
proves the expediency of state stimulation of 
growth tax rates in regions.

An important factor of intensification the impact 
of tax competition is the location of production. 
Thus, H.  Kind, K.  Midelfart-Knarvik and 
G.  Schjelderap demonstrate that concentration of 
production capacity increases tax competitiveness 

of country in the case of the uneven distribution 
of companies. A.  Haufler and I.  Wooton research 
the rivalry of the location of production assets 
using public subsidies that is the foundation of the 
national economy development.

It should be noted E. Janeba study, resulting 
in the conclusion that the tax competitiveness is 
formed not only through fiscal conditions, but also 
due to the evolution of the economy, in particular, 
the stability of the political regime.

Important role in the condition of tax 
competition takes the size of the country that was 
considered in detail in S. Bukovetsky, L. Bettendorf 
and H.  Vrijburg models, the main conclusion of 
which is the existence of a direct link between the 
size of the country and the sensitivity to changes in 
the tax policy of state-competitors.

As negative aspect of tax competition researchers 
define shifting the tax burden from mobile factors of 
immobile. In particular, the result of tax competition 
in a model A. Razin and E. Sadka is equilibrium in 
which operates a zero tax rate on repatriation of 
capital and residency principle of taxation while 
the equilibrium of the economy described by 
H.  Huizinda and S.  Nielsen characterized zero tax 
on capital. Thus, scientific studies have shown the 
existence of both positive and negative effects of tax 
competition, classified in Table 2.

P. Enss [7] I М Necessity of government incentives to increase tax rates in the 
regions in order to balance private and public consumption

H. Kind, 
K. Midelfart-Knarvik, 
G. Schjelderup 
[8, p. 256, 267]

I М
The concentration of production in one country allows its 
government to raise tax rates, while its diversification leads to 
higher subsidies provided by state to enterprises

A. Haufler, I. Wooton 
[9, p. 6, 27] I М Gradual mitigation of fiscal conditions and the growth of investment 

subsidies may change a positive tax effect on the negative
A. Razin, E. Sadka 
[10, p. 7, 18] I М Installing symmetric equilibrium with zero tax rate on capital 

repatriation and taxation of residency principle

E. Janeba [11, p. 5, 26] - М Redistribution of foreign investment going on including the cost of 
production and the level of political stability in the country

G. Fernandez [12]. М/I - Violation of the optimal level of provision of public goods
L. Bettendorf, 
H. Vrijburg [13] I М Countries-competitors manipulate the legislative level and 

marginal corporate tax rates in order to maximize welfare

S. Bukovetsky 
[14, p. 169, 177] - М/I

In the conditions of capital mobility tax rates on capital are 
proportional to the size of the country, with immobile capital all 
countries set equal tax rate

H. Huizinda, 
S. Nielsen 
[15, p. 151, 163]

I М Shifting the tax burden from mobile factors of production to 
immobile 

Note: M * - M - a factor seen as mobile, N - non-mobile, M1 - a separate part of the population is mobile.

Source: compiled by author from [2-15].

Table 1 (continuation)
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Analysis the effects of tax competition noted that 
often the effect of its existence has a certain critical 
point, which changes the direction of its influence. 
Thus, a positive impact on the citizens’ welfare of 
reducing the tax burden occurs in the case where 

Table 2
The consequences of tax competition influence on countries’ economy

The consequence of tax competition influence 
of countries’ economy Influence direction Researches that confirm existence of 

consequence 

Reducing the tax burden Positive W. Hoyt [3, p. 128], A. Haufler, I. Wooton 
[9]

Population welfare growth Positive W. Hoyt [3, p. 129], R. Gordon, G. Wilson 
[4, p. 15], D. Wildasin [6, p. 237]

Reducing waste in government Positive R. Gordon, G. Wilson [4, p. 15]
Underprovision of public goods due to 
excessive tax reductions Negative G. Wilson [5, p. 301], G. Fernandez [12], 

P. Enss [7]

Shifting the tax burden from mobile factors of 
production (capital) to immobile (labor, land) Negative

A. Razin, E. Sadka [10, p. 23], 
H. Huizinda, S. Nielsen [15, p. 162], 
P. Enss [7]

Increasing the effectiveness of fiscal policy Positive D. Wildasin [6, p. 238], R. Gordon, 
G. Wilson [4, p. 16]

Providing subsidies to firms with existence net 
negative effect Negative

H. Kind, K. Midelfart-Knarvik, 
G. Schjelderup [8, p. 271], A. Haufler, 
I. Wooton [9, p. 29]

Increasing the welfare in the small countries 
with a negative effect for large states Ambiguous

A. Haufler, I. Wooton [9, p. 29], 
L. Bettendorf, H. Vrijburg [13], 
S. Bukovetsky [14, p. 180]

Source: compiled by author from [2–15].

tax revenues enable the government to finance the 
production of public goods to meet the needs of the 
population as a further reduction in tax rates leads 
to a lack of governmental financial resources to fully 
implement its socio –economic functions.

Conclusions. The results of this study allow 
concluding about the ambiguity of the impact of tax 
competition on the national economy. It may be noted 
the dependence of results on the conditions of tax 
competition. Thus, the minority of participants and 
relatively large volumes of the object of competition, 
tax competition usually increases the efficiency 
of fiscal policy, setting the optimal tax rates and 
improving the quality of public goods, which together 
provide improved welfare. However, in terms of 

strict tax competition jurisdictional government 
over lower tax burden, which triggers insufficient 
financial resources or shifting the tax burden from 
one to the other economic actors. In addition, it 
should be noted that the result of tax competition 
does not always depend on fiscal conditions, as the 
attractiveness of the jurisdiction to be placed on 
its territory the tax base is also influenced by other 
factors (level of economic development, political 
stability, etc).
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Постановка проблеми. Останнім часом Укра-
їна зіткнулася зі значною кількістю економічних 
проблем, які на сьогодні перебувають на стадії 
вирішення. Це спричиняє розвиток гальмуючих 
процесів на усіх рівнях соціально-економічного 
життя країни. Зміни у політиці Уряду, що пов’язані 
з питаннями грошово-кредитної та фіскальної по-
літики і неспроможність держави самостійно ви-
рішити проблеми фінансування видатків держав-
ного бюджету призводять до взяття в борг нових 
грошових коштів, які, вливаючись у загальні фі-
нансові ресурси держави, впливають на подаль-
ший розвиток економіки країни. Цей процес не 
завжди призводить до позитивних зрушень. Ци-
клічні коливання економіки, кризові ситуації на 
державному та міжнародному рівнях призводять 
до ускладнення повернення взятих у борг засобів, 
а іноді і взагалі країна неспроможна повернути 
борги та стикається з проблемою дефолту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В Україні серед дослідників теорії управління 
державним боргом Л. Сідельникова, І. Форкун, 
Н. Печенюк, В. Шевчук, В. Лісовенко, Ю. Смоляр, 
О. Колот одні з перших звернули увагу на необхід-
ність управління ризиками боргових зобов’язань 
держави. Іноземна наукова література щодо 

УДК 336.27 (1-94) (477)

СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ 
ПЕРЕД МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТОРАМИ: 
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Анотація. В умовах формування та 
функціонування ринкової економіки значно 
посилюється роль та значення такого ком-
понента державних фінансів як державний 
борг. Забезпечення сталого економічного 
розвитку України неможливе без застосуван-
ня механізму зовнішніх державних запозичень, 
які і спричиняють виникнення зовнішнього 
державного боргу.

Аннотация. В условиях формирования и функ-
ционирования рыночной экономики значительно 
усиливается роль и значение такого компонента 
государственных финансов как государственный 
долг. Обеспечение устойчивого экономического 
развития Украины невозможно без применения 
механизма внешних государственных заимство-
ваний, которые и приводят к возникновению 
внешнего государственного долга.

Ключові слова: зовнішній борг, міжнародні кредитори, управління державним боргом, державна боргова політика.
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управління ризиками державного боргу пред-
ставлена публікаціями Світового банку, Між-
народного валютного фонду й Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку. Основи 
розвитку теорії державного боргу та управління 
ним закладені в працях науковців усього світу. 
Серед них такі відомі вчені, як А. Сміт, Д. Рікар-
до, Дж. Кейнс, К. Маркс, Ф. Фрідман та інші.

Метою статті є визначення структури та оцін-
ки стану зовнішнього боргу України, що дозво-
лить виокремити основні напрямки оптимальної 
боргової політики держави.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Для України державний борг є гострою фі-
нансовою проблемою. В структурному плані він 
поділяється, як і в інших країнах, на державний 
внутрішній та зовнішній державний борг. Вну-
трішній борг держави становить собою забор-
гованість уряду по державних цінних паперах, 
щодо невиплати заробітної плати у всіх галузях 
народного господарства, взаємозаборгованість 
підприємств між собою і державою, боргу держа-
ви підприємствам за продукцію. Зовнішній дер-
жавний борг – це заборгованість держави перед 
іноземними громадянами, фірмами, урядами та 
міжнародними фінансовими організаціями.
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Великі розміри внутрішнього і зовнішнього 
боргу, а також зростання витрат на його обслу-
говування посилює як актуальність самої про-
блеми, так і пошуку шляхів удосконалення його 
управління.

Ця актуальність пояснюється такими фактами:
- Україна в результаті розвалу Радянського 

Союзу при розмежуванні фінансових активів 
отримала практично «нульовий» резерв банків-
ських активів. Недостатність «початкового ка-
піталу» для економічного розвитку примусило 
Україну звертатись за зовнішніми кредитними 
засобами;

- практичне «обнуління» банківських ра-
хунків в установах колишнього Ощадного бан-
ку Радянського Союзу поставило Україну перед 
фактом визнання повернення громадянам зне-
цінених заощаджень, які фактично виплачу-
ються повністю за рахунок коштів Державного 
бюджету України;

- складними та неоднозначними взаємина-
ми з міжнародними кредиторами з повернення 
запозичених кредитних ресурсів;

- доволі значними сумами для обслуго-
вування зовнішнього державного боргу які 
перевищують 10 % обсягів доходів Зведеного 
бюджету України.

Об’єктивним наслідком кредитного співро-
бітництва України з міжнародними фінансово-
кредитними інституціями є формування зовніш-
нього боргу держави перед відповідними уста-
новами, який є частиною валового зовнішнього 
боргу країни. Валовий зовнішній борг за станом 
на певну дату – це загальний обсяг заборгова-

ності за всіма існуючими, але в жодному разі не 
умовними, зобов’язаннями, що мають бути спла-
чені боржником у вигляді основної суми та/або 
відсотків в будь-який час у майбутньому.

Статистичні дані валового зовнішнього бор-
гу країни узгоджуються з відповідними даними 
міжнародної інвестиційної позиції та платіжного 
балансу країни. Валовий зовнішній борг розрахо-
вується в доларах США. Інформація Національ-
ного банку України щодо обсягів зобов’язань за 
кредитами та позиками Міжнародного валютно-
го фонду і міжнародних фінансових організацій, 
а також обсяги залучених депозитів використо-
вуються для визначення боргу органів грошово-
кредитного регулювання.

Загалом, рівень розвитку економіки та рівень 
платоспроможності країни визначають таки-
ми показниками: валовий внутрішній продукт 
(ВВП), сальдо платіжного балансу, курс націо-
нальної грошової одиниці до іноземних валют, 
валовий національний продукт, чистий вну-
трішній продукт, національний дохід та інші. 
Також до одних з найважливіших критеріїв 
економічного розвитку можна віднести і дер-
жавний борг. На зміни у величині зовнішньо-
го державного боргу можуть впливають й інші 
економічні показники.

Отже, було проведено дослідження, до якого 
включені такі показники: державний зовнішній 
борг (прямий та гарантований державою), як за-
лежний фактор та внутрішній валовий продукт 
(ВВП), сальдо платіжного балансу, валютний 
курс (згідно з кошиком валют, у яких надано борг 
Україні ), як незалежні фактори ( табл. 1).

Таблиця 1
Показники економічного розвитку

Рік ВВП, 
млн грн

Сальдо 
платіжного 

балансу, 
млн грн

100 ЄВРО
100 

доларів 
США

100 СПЗ
1000 

японських 
єн

Зовнішній прямий 
та гарантований 

державою борг, млн грн

2002 225810 16901,30 503,01 532,66 689,82 42,59 54340,00
2003 267344 15416,84 602,44 533,27 746,82 46,13 57010,00
2004 345113 36750,35 660,94 531,92 787,82 49,21 64450,00
2005 441452 12970,62 638,99 512,47 758,02 46,88 58960,00
2006 544153 -8165,85 633,69 505,00 742,83 43,40 63940,00
2007 720731 -26623,60 691,79 505,00 772,94 42,92 69940,00
2008 948056 -67225,27 770,80 526,72 830,84 51,40 142740,00
2009 913345 -13494,36 1086,79 779,12 1201,88 83,45 212770,00
2010 1082569 -20670,23 1063,39 792,57 1203,06 84,85 276750,00
2011 3064567 -71956,14 1029,81 798,98 1222,76 102,73 299420,00
2012 4985114 -88478,17 1031,74 847,72 1458,17 104,77 325578,00

Джерело: складено автором за даними [5, 8, 9].
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Наведемо показники зовнішнього боргу 
України на кінець ІІІ кварталу 2012 року. За 9 
місяців 2012 року обсяг валового зовнішнього 
боргу України щодо ВВП зменшився з 76,4 % до 
75,3 % і за станом на 1 жовтня 2012 року стано-
вив 132,4 млрд дол. США (рис 1.).

Основним чинником зростання номінально-
го обсягу зовнішнього боргу в поточному році 
(на 6,2 млрд дол. США) є значні залучення під-
приємств реального сектору економіки.

Зовнішній борг сектору загального держав-
ного управління (далі – ЗДУ) за звітний період 
збільшився на 0,9 млрд дол. США – до 26,8 млрд 
дол. США. Борг сектору ЗДУ щодо ВВП скоро-
тився з 15,7 % до 15,2 %.

Планові виплати з погашення кредиту МВФ 
зумовили скорочення зовнішнього боргу сектору 
органів грошово-кредитного регулювання (далі – 
ОГКР) на 1,9 млрд дол. США – до 5,6 млрд дол. 
США (3,2 % від ВВП) (рис. 2).

Рис. 3. Приріст обсягів валового зовнішнього 
боргу України

Рис. 1. Динаміка валового зовнішнього боргу України Рис. 2. Заборгованість сектору загального державного 
управління та органів грошово-кредитного регулю-

вання України в розрізі фінансових інструментівЗа 9 місяців 2012 року українські банки скоро-
тили обсяг своїх зовнішніх зобов’язань на 2,6 млрд 
дол. США – до 22,6 млрд дол. США (12,8  % від 
ВВП). Зокрема, заборгованість банків за довго-
строковими кредитами скоротилася на 1,3 млрд 
дол. США, за єврооблігаціями – на 0,8 млрд дол. 
США, короткострокові депозити і залишки змен-
шилися на 0,7 млрд дол. США.

Водночас у поточному році збільшився попит 
нерезидентів на облігації українських банків на вну-
трішньому ринку, у результаті чого зобов’язання за 
облігаціями в гривнях зросли на 0,6 млрд дол. США.

Борг інших секторів економіки (включно з між-
фірмовим боргом) за 9 місяців 2012 року збіль-
шився на 9,8 млрд дол. США – до 77,4 млрд дол. 
США (з 41,0 % до 44,0 % від ВВП) (рис. 3).

У поточному році підприємства реального 
сектору значно активніше залучали зовнішні 
боргові ресурси – зростання заборгованості за 
негарантованими довгостроковими кредита-
ми становило 6,6 млрд дол. США порівняно з 
2,3 млрд дол. США за відповідний період мину-
лого року. Близько 30 % приросту заборгованості 
було забезпечено за рахунок кредитів, отрима-
них від прямих інвесторів (1,8 млрд дол. США).

Іншим чинником збільшення боргу інших сек-
торів було зростання кредиторської заборгованості 
підприємств за зовнішньоторговельними операція-
ми – на 3,0 млрд дол. США.
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Питома вага боргу інших секторів, включно 
з кредитами від прямого інвестора, за 9 місяців 
2012 року зросла з 53,6 % до 58,5 % валового об-
сягу зовнішнього боргу України. Частка боргу 
банківського сектору у валовому обсязі зовніш-
нього боргу скоротилася з 20,0 % до 17,1 %. Борг 
секторів ЗДУ та ОГКР на кінець ІІІ кварталу 
2012 року становив 24,5 % порівняно з 26,4 % на 
початок року.

Основною валютою зовнішніх запозичень за 
станом на 01.10.2012 залишається долар США 
(73,8 %). Частка зовнішньої заборгованості в 
гривнях залишається незначною – 2,0 % від вало-
вого обсягу боргу.

Загальний зовнішній борг держави та приват-
ного сектору становить близько 130 мільярдів 
доларів. Україна цього року повинна повернути 
5,5 млрд дол. США Міжнародному валютному 
фонду, а також 3,5 млрд дол. єврофондам. Проте 
цих грошей у держави не буде, відтак, їх потріб-
но буде позичати у міжнародних фінансових 
установ.

Зовнішній борг України в 2013 році зросте з 
75 % до 80–82 %. На думку фахівців, показник ін-
фляції становитиме 8–10 %, а курс гривні – 8,5–
8,7 грн за долар. Реальне зростання ВВП можливе 
на рівні 1,5 %, а доходи від приватизації не пере-
вищать 6,5 млрд грн при плановому показнику, 
закладеному до Державного бюджету 2013 року, 
в 10 млрд грн. 

Зовнішній державний борг зростає в осно-
вному за рахунок кредитів, які надають 
міжнародні фінансові організації. Аналізуючи 
стан зовнішнього державного боргу України, 
який виник у результаті заборгованості за пози-
ками, наданими міжнародними організаціями 
економічного розвитку, необхідно відзначити, 
що сума заборгованості постійно зростає. Укра-
їна, яка не в змозі погасити заборгованість, на-
томість приймає нові позики.

Незбалансованість державного бюджету 
України, дефіцитність торговельного балансу, 
прийняття державою боргів підприємств і неви-
важена політика державного запозичення вкрай 
загострили проблему державного боргу.

Поряд зі створенням загальноекономічно-
го середовища, сприятливого для інвестування, 
з метою припинення втечі капіталів за кордон 
необхідно виробити механізми, які б дозволяли 
перекрити відплив капіталів з країни такими ка-
налами: переведення валюти за кордон у рахунок 
оплати фіктивних імпортних контрактів; непо-
вернення до країни експортної валютної вируч-

ки; заниження контрактних цін при експорті та 
їх завищення при імпорті тощо. За експертними 
оцінками, в Україні надто ліберальний режим 
зовнішньоекономічної діяльності та повна кон-
вертованість гривні за поточними операціями 
дозволяють нелегальними шляхами щороку ви-
возити за кордон 3–5 млрд дол.

Крім проблем мобілізації ресурсів для об-
слуговування державного боргу, сьогодні в 
Україні гостро постає проблема відвернення 
зростання бюджетних видатків на обслугову-
вання зовнішнього боргу внаслідок знецінен-
ня національної валюти. Одним з механізмів 
стримування наростання боргових виплат є 
посилення валютного регулювання. При та-
кому регулюванні треба виходити з того, що 
в Україні попит на іноземну валюту великою 
мірою визначається намаганням населення 
зберегти вартість своїх заощаджень, заможних 
фізичних осіб – перевести капітали за кордон, а 
комерційних банків – заробити на падінні кур-
су гривні. З огляду на це, необхідно обмежити 
можливості банків щодо здійснення операцій 
за власний рахунок (тобто заборонити їм під-
тримувати відкриту валютну позицію). Підста-
ви для купівлі іноземної валюти доцільно об-
межити виключно потребами проведення по-
точних операцій із зарубіжними партнерами. 
Слід також створити перешкоди для нелегаль-
ного вивезення з України іноземної валюти.

Щоб послабити борговий тиск на бюджет і 
платіжний баланс, а також створити умови для 
економічного зростання, Україна повинна до-
биватися укладання з кредиторами угод про 
реструктуризацію боргу на умовах зменшення 
боргових виплат і обміну боргових зобов’язань 
держави на майнові активи. При цьому доцільно 
враховувати багатий світовий досвід щодо врегу-
лювання зовнішньої заборгованості.

Сьогодні Україна має законні підстави ви-
борювати залучення схем реструктуризації, в 
рамках яких відбувається часткове зменшення 
розміру державного боргу та процентних ви-
плат. Досягнення поступок з боку кредиторів 
вимагає вироблення чіткої переговорної по-
зиції. Необхідно акцентувати увагу на тому, 
що Україна не зможе виконувати свої платіжні 
зобов’язання, якщо її економіка продовжува-
тиме занепадати під тиском значних боргових 
виплат. Не варто також виключати і можли-
вість дефолту, оголошення якого суперечить 
інтересам кредиторів, отже – вони самі намага-
тимуться не допустити його.
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Таким чином, можна зазначити, що співро-
бітництво України з міжнародними фінансово-
кредитними організаціями має як позитивний, 
так і негативний ефект для країни. З одного боку, 
кредити, фінансова та технічна допомога, що на-
даються міжнародними фінансовими установа-
ми, сприяють покращенню економічної ситуації 
та надають можливість країні владнати як вну-
трішні кризові ситуації, так і запобігти впливу 
зовнішніх світових економічних явищ. З іншого 
боку, залучення великих позик міжнародних фі-
нансових установ призводить до катастрофічно-
го збільшення зобов’язань України перед міжна-
родними організаціями і поширює політичний 
та економічний вплив міжнародних економічних 
установ в Україні.

Україна має величезний економічний потен-
ціал, але як країна з перехідною економікою від-
чуває гостру потребу у фінансових ресурсах, зо-
крема й зовнішніх кредитах міжнародних фінан-
сових установ для трансформації економіки. Хоч 
уряд України й прагне зменшити залежність на-
ціональної економіки від зовнішніх запозичень 
за допомогою активного залучення кредитних 
коштів на внутрішньому ринку, у найближчій 
перспективі зовнішні кредити відіграватимуть 
важливу роль у формуванні її фінансових ресур-
сів, оскільки можливості внутрішнього кредит-
ного ринку обмежені.

Обслуговування зовнішнього боргу є одним з 
елементів процесу управління зовнішнім боргом 
країни. Вироблення ефективної стратегії управ-
ління зовнішнім боргом, зокрема державним зо-
внішнім боргом, особливо в умовах його швид-
кого зростання, є багатогранною проблемою. 
Розв’язання цієї проблеми потребує узгодженої 
взаємодії всіх відомств та установ, що відповіда-
ють за здійснення процесу управління.

Як правило, управління та обслуговування 
державного зовнішнього боргу здійснює мініс-
терство фінансів країни-позичальника або спеці-
ально визначена для цієї мети державна установа 
в межах покладених на них повноважень і в зако-
нодавчо визначеному порядку. Це зумовлено тим, 
що обслуговування прямого державного зовніш-
нього боргу здійснено за рахунок коштів держав-
ного бюджету і є складовою бюджетного процесу.

Згідно з чинним законодавством України, 
управління зовнішнім державним боргом та його 
обслуговування здійснює Міністерство фінансів 
України, у складі якого спеціально сформовано 
Головне управління обслуговування зовнішнього 
державного боргу України. У межах покладених 

на нього повноважень Міністерство фінансів ви-
ступає фінансовим агентом держави під час вико-
нання всіх фінансових операцій, пов’язаних із цим 
завданням. Міністерство фінансів України реє-
струє всі іноземні кредити від різних кредиторів, 
залучені як від імені держави, так і під державні 
гарантії українськими юридичними особами. На 
підставі цієї інформації здійснюють статистич-
ний облік усіх державних зовнішніх зобов’язань, 
готують детальний графік платежів з його обслу-
говування, згідно з яким Державне казначейство 
забезпечує своєчасне фінансування видатків на 
обслуговування державного зовнішнього боргу в 
межах наявних фінансових ресурсів, передбаче-
них Державним бюджетом України на вказані цілі.

Проте роль Національного банку України 
у процесі обслуговування державного зовніш-
нього боргу не обмежується лише виконанням 
функції платіжного агента уряду України. Участь 
у процесі обслуговування зовнішнього боргу 
країни, зокрема державного зовнішнього боргу, є 
однією з додаткових функцій, яку, поряд з осно-
вними, виконує центральний банк держави.

У процесі врегулювання зовнішньої заборго-
ваності перед міжнародними фінансовими уста-
новами слід дотримуватися таких положень:

- врегулювання зовнішньої заборгованості 
має проводитися системно, в межах загальної фі-
нансової політики держави;

- стратегія управління зовнішнім держав-
ним боргом має орієнтуватися на структурне ре-
формування економіки;

- необхідно, щоб управління було довго-
строковим, стратегічним, а не одномоментним, 
короткостроковим, орієнтованим на вирішення 
разових завдань;

- існує потреба в реформуванні інституцій, 
відповідальних за управління зовнішнім боргом, 
застосуванні інструментів активного управління 
зовнішніми зобов’язаннями;

- слід посилити увагу до управління кредит-
ним рейтингом країни;

- потрібне використання внутрішніх мож-
ливостей країни в процесі управління зовнішні-
ми зобов’язаннями;

- кошти, залучені із зовнішніх фінансових дже-
рел, слід розглядати не стільки з погляду їх обсягу, 
скільки з позиції їх ефективного використання;

- управління має бути спрямоване на збіль-
шення терміну погашення заборгованості та ско-
рочення витрат на обслуговування боргу, контр-
олю за складанням рівномірного графіка обслу-
говування боргу;
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- управління зовнішнім боргом та ймовірні 
подальші запозичення потрібно здійснювати з 
урахуванням не лише потреб держави, а й її фі-
нансової безпеки.

Отже, ефективне управління боргом на всіх 
його етапах дозволить уникнути кризових борго-
вих ситуацій, сприятиме забезпеченню стабіліза-
ції соціально-економічного розвитку України [4]. 
З огляду на це, простежимо ситуацію, спрогно-
зувавши основні показники, що характеризують 
державний борг (табл. 2).

Відповідно до прогнозу, за наявного ста-
ну прямий державний борг буде зростати, що 
спричинить і збільшення дефіциту державно-
го бюджету. Позитивним слід вважати і збіль-
шення обсягів ВВП, проте планується ріст від-
ношення державного боргу України до ВВП, 
яке у 2015 наблизиться до 83  %. Основною 
причиною такої ситуації є щорічне зростання 
дефіциту державного бюджету України, чому, 
в свою чергу, сприяє боргова політика нашої 
держави [11, с. 216].

Таблиця 2
Прогнозні значення обсягів прямого державного боргу, 

дефіциту державного бюджету та ВВП України у 2014–2016 рр.

Показник Період, рік
2014 2015 2016

Величина прямого 
державного боргу, млн грн 1176148,96 1484714,45 1554781,19

Обсяг дефіциту державного 
боргу України, млн грн 200089 254775,5 298143,6

Обсяг ВВП України, млн грн 1656088 1790747 1945621
Відношення прямого 
державного боргу України до 
ВВП України, %

71,02 82,91 93,48

Джерело: розраховано автором за даними [8, 9].

Для ведення ефективної боргової політики 
необхідною умовою є стабільність фінансової 
системи держави. Водночас цьому перешкоджа-
ють: недосконалість законодавчої бази, значний 
обсяг державного боргу та його постійне збіль-
шення, механізм реструктуризації боргу і його 
обслуговування.

За такої ситуації для ефективного управління 
зовнішнім державним боргом України необхідно: 

- налагодження повного обліку умовних 
боргових зобов’язань та запровадження системи 
управління, спрямованої на попередження ризи-
ків та створення державних фінансових резервів 
необхідних у критичних умовах [13, с. 6];

- зменшення частки заборгованості, 
яку необхідно погасити в короткостроково-
му періоді, для чого пропонується здійснити 
рефінансування державного боргу за рахунок 
нових запозичень на більш прийнятних відсо-
ткових умовах;

- встановлення твердого контролю над 
часткою кредитів із плаваючою відсотковою 
ставкою [3];

- диверсифікацію джерел залучення коштів 
в економіку;

- збереження економічної безпеки держа-
ви, посилення ролі внутрішніх ринкових позик у 
процесі фінансування дефіциту бюджету, запро-
вадити облігації зовнішньої державної позики з 
плаваючою відсотковою ставкою, прив’язаною 
до темпів інфляції, перехід до випуску ощадних 
облігацій, які буде розповсюджено серед фізич-
них осіб; 

- відмову від практики емісійного фінансу-
вання дефіциту бюджету та дотримання курсу 
поміркованої грошово-кредитної політики;

- встановлення граничного розміру дефіци-
ту Державного бюджету України на рівні, що не 
перевищує 3 % ВВП;

- проведення співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями, використання по-
тенціалу зовнішнього фінансування дефіциту 
бюджету за рахунок кредитних ресурсів МБРР і 
відмова від спрямування до державного бюджету 
позик МВФ, які створюють інфляційне «нависан-
ня», внаслідок конвертації отриманих валютних 
коштів у гривню [10, с. 279].

Отже, таку політику слід спрямовувати на 
стратегічний розвиток. До того ж забезпечення 
макроекономічної стабільності та зменшення 
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боргової залежності вимагають збільшення ува-
ги не лише до зобов’язань державного сектору, 
але й до боргів інших суб’єктів, так як ефектив-
ність політики управління державною заборго-
ваністю треба спрямовувати на економіку країни 
в цілому. З огляду на це, необхідно [1, с. 24]:

- ініціювати процес реструктуризації зовні-
шніх боргів корпоративних позичальників;

- встановити певний ліміт надання держав-
них гарантій на рівні 3 % від ВВП і забезпечити 
їх цільову спрямованість на інвестиції в інфра-
структуру;

- Кабінету Міністрів та Міністерству фі-
нансів України розробити стратегію управління 
умовними борговими зобов’язаннями.

Водночас здійснення ефективного управлін-
ня зовнішнім державним боргом України перед-
бачає розробку концепції такої стратегії, з точки 
зору якої державний борг слід визначати не як 
борговий тягар на національну економіку, а як 
інструмент механізму забезпечення економічно-
го зростання країни. Виділимо два основних на-
прямки концепції боргової стратегії України: 

1) повна відмова від нових зовнішніх держав-
них запозичень; 

2) здійснення нових зовнішніх запозичень у 
безпечних розмірах і тільки на інвестиційні цілі [7].

Зовнішні державні запозичення необхідні для 
забезпечення платоспроможності держави та до-
сягнення економічного зростання. Тому другий 
напрямок розробки боргової стратегії є більш 
прийнятним для України, і він має базуватися на 
наукових засадах. Структуру і розмір державного 
боргу слід прогнозувати на декілька років та на-
віть десятиріч, наслідком чого буде стабільне еко-
номічне зростання й потужна фінансова система.

Врегулювання зовнішньої заборгованості 
України потребує застосування системного, під-
ходу зважаючи на складність процедур управ-
ління, що задіяні при цьому. Існує необхідність 
врахування системної реакції економіки країни, 
постійного запровадження коригуючих сигналів 
й аналізу наступних відгуків системи.

Висновки. Отже, державний борг України має 
дві складові – це державний внутрішній борг та 
державний зовнішній борг. Кількісну оцінку дер-
жавного внутрішнього боргу здійснюють у наці-
ональній валюті, зовнішнього – в іноземній, як 
правило, в доларах США. Статистика державно-
го боргу свідчить про кілька етапів у його форму-
ванні та розвитку.

Залучені зовнішні позики повинні вести до 
збільшення виробничих потужностей, головним 
чином тих підприємств, продукція яких йде на 
експорт. Збільшення експорту продукції призве-
де до збільшення валютних надходжень до дер-
жави, які необхідні для обслуговування та пога-
шення зовнішнього боргу.

Ріст державного боргу призводить до збіль-
шення витрат по його обслуговуванню. Управ-
ління державним боргом повинно бути спря-
мовано на збільшення середнього терміну пога-
шення заборгованості та скорочення витрат на 
обслуговування боргу.

Розміри державного боргу в своїх абсолют-
них значеннях можуть досягати досить великих 
величин, проте борг завжди мусить знаходитися 
в певній визначеній кореляційній залежності у 
відповідній пропозиції, відносно абсолютної ве-
личини ВВП.

Для удосконалення нормативно-правового 
забезпечення механізму управління зовнішнім 
державним боргом слід прискорити розробку та 
ухвалення Закону України «Про зовнішній борг 
України», де необхідно:

- чітко визначити понятійний апарат зо-
внішнього боргу держави; вказати механізми 
залучення кредитних ресурсів та обслуговування 
і погашення зовнішнього боргу;

- рекомендувати інструментарій управління 
зовнішнім державним боргом; законодавчо за-
боронити використання зовнішніх запозичень 
держави для фінансування поточних бюджетних 
витрат;

- заборонити отримання дорогих коротко-
термінових кредитів.

Стратегічною метою державної боргової по-
літики України має стати залучення фінансових 
ресурсів для ефективної реалізації програм ін-
ституційного та інвестиційного розвитку країни 
із одночасним забезпеченням стабільного спів-
відношення державного боргу до ВВП. Важливим 
завданням стратегічного управління державним 
боргом є також пошук оптимального співвідно-
шення між борговим та податковим фінансуван-
ням бюджетних видатків.

Комплексне вирішення проблеми зовніш-
нього державного боргу із врахуванням 
запропонованих заходів сприятиме розбудові 
державних фінансів та покращанню фінансового 
стану України.
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Statement of the problem. Recently, Ukraine 
has faced with significant economic problems that 
are being solved today. This causes the development 
of the processes that slow down social and economic 
life at all levels. Changes in government policy 
related to the issues of monetary and fiscal policy 
and the state’s inability to solve the problem of 
financing government expenditures lead to getting 
new debt funds.

The purpose of this scientific research is to 
determine the structure and assess the external 
debt of Ukraine in order to highlight the main 
approaches of the optimal debt policy of the state.

Justification of scientific results. Public debt 
is an urgent financial problem for Ukraine. In 
structural terms, it is divided, as in other countries, 
into internal and external public debts. Internal debt 
is a debt of the state government on government 
securities, failure to pay salaries in all sectors of the 
economy, debts of the enterprises to each other and 
to the state, debt of the state to the enterprises for 
the production. External public debt is a debt of the 
state to foreign citizens, companies, governments 
and international financial organizations.

High level of the internal and external debts as 
well as raising costs for its maintenance enhances 
the urgency of the problem and search of the ways 
to improve its management. 

Statistical data of gross external debt comply 
with data of the international investment position 
and payment balance of the state. Gross external 
debt is calculated in U.S. dollars. Information of the 
National Bank of Ukraine regarding the liabilities 

JEL Classіfіcatіon: F 340, H 600, H 610, H 630, H 690

STATE OF EXTERNAL DEBT OF UKRAINE TOWARDS INTERNATIONAL 
CREDITORS: EVALUATION AND SETTLEMENT APPROACHES
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Under the conditions of market economy forma-
tion and functioning the role and importance of 
public debt as a component of public finances has 
greatly increased. Sustained economic development 
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of Ukraine is impossible without usage of external 
public borrowing mechanism that leads to external 
public debt.

by credits and loans of the International Monetary 
Fund and the international financial institutions as 
well as the amount of deposits is used to determine 
the debt of the agencies of monetary and credit 
regulation.

In general, the level of economic development 
and the state level of paying capacity is determined 
by such indicators as gross domestic product (GDP), 
balance of payments, exchange rate of the national 
currency against foreign currencies, gross national 
product, net domestic product, national income, 
and others. Public debt is one of the most important 
criteria of the economic development. External 
public debt may be influenced by specific economic 
indicators.

Cooperation of Ukraine with international 
financial organizations has both positive and 
negative effects on the country. On the one hand, 
credits, financial and technical assistance provided 
by the international financial institutions contribute 
to the improvement of the economic situation and 
enable the country to overcome internal crises and 
prevent the impact of external global economic 
events. On the other hand, involvement of big loans 
from international financial institutions leads to a 
catastrophic increase of Ukraine’s commitments to 
international organizations and intensifies political 
and economic impact of international economic 
institutions in Ukraine.

Ukraine has enormous economic potential, 
but as a country with transition economy it 
needs financial resources, including foreign 
loans from international financial institutions 
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for the transformation of its economy. Although 
the Government of Ukraine tries to reduce the 
dependence of the national economy on the foreign 
loans through the active involvement of credit funds 
in the domestic market, in the nearest future foreign 
loans will play an important role in the formation 
of its financial resources as possible capacity of the 
domestic credit market is limited.

Development of the effective strategies for 
managing external debt, including external public 
debt, particularly in terms of its rapid growth, is 
a multifaceted problem. Solving of this problem 
requires coordinated interaction of all departments 
and agencies responsible for implementation of the 
management process.

According to current legislation of Ukraine, 
external debt management and its maintenance is 
performed by the Ministry of Finance of Ukraine, 
which included a specially formed Department of 
the External Debt Maintenance of Ukraine. Within 
its responsibilities the Ministry of Finance acts 
as a financial agent of the state while executing 
all financial transactions related to this purpose. 
Ministry of Finance of Ukraine registers all foreign 
loans from different lenders involved both on 
behalf of the state and under the state guarantees 
of Ukrainian legal entities. On the basis of this 

information, statistical recording of all external 
public liabilities is performed, a detailed schedule 
on the payment for its maintenance is developed. 
According to it, the State Treasury provides timely 
funding of the maintenance of the public debt 
within available financial resources assigned by the 
State Budget of Ukraine for these purposes.

Conclusions. Therefore, public debt of Ukraine 
has two components – a internal and external public 
debts. Quantitative evaluation of the internal public 
debt is performed in national currency, external 
debt – in foreign currency, usually in U.S. dollars. 
Statistics of public debts shows that there are several 
stages of its formation and development.

The strategic objective of the government debt 
policy in Ukraine should be raising funds for 
effective implementation of programs of institutional 
development and investment of the state while 
ensuring a stable ratio of public debt to GDP. An 
important task of strategic debt management is also 
searching for the optimal balance between debt and 
tax financing of public expenditures.

A comprehensive solution to the problem of the 
public external debt taking into account proposed 
measures will contribute to the development of 
public finance and improve the financial state of 
Ukraine.
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Постановка проблеми. Бюджетування – 
основа фінансової дисципліни, де підвищується 
відповідальність керівників управління за досяг-
нуті фінансові результати. Виконання бюджетів 
забезпечує досягнення поставлених цілей, до-
зволяє вчасно виявити недоліки і ухвалити від-
повідні рішення щодо їх усунення та ефективно 
мотивувати персонал банку. Організація та ви-
значення методів проведення контролю за вико-
нанням бюджетів є основним завданням банків-
ських установ. Це дозволить банкам, насамперед, 
постійно підтримувати ефективність свого бізне-
су, зменшувати ризик діяльності банку, виявляти 
негативні тенденції розвитку та запобігати їм.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, пов’язані з дослідженням організації 
контролю за виконанням бюджетів, аналізу від-
хилень та ухвалення управлінських рішень, в на-
уковій літературі розроблено недостатньо. Вод-
ночас, важливість дослідження цих питань під-
креслюють багато вчених-економістів. Серед них 
можна відзначити О. В. Васюренка, О. С. Любуня, 
О. Й. Косарева, О. Є. Кузьміна, Г. П. Табачук [2; 3; 4; 
5; 6;] та ін. Серед зарубіжних авторів можна назва-
ти О. І. Лаврушина, Г. П. Панову, О. Н. Волкову [1].

Система бюджетування – це процес безпе-
рервного вдосконалення, зокрема, вдосконален-
ня контролю, аналізу та управління за відхилен-
нями. Банкам бракує накопиченого досвіду для 
практичного застосування бюджетного плану-
вання та контрою.

Метою статті є висвітлення підходів та методів 
бюджетного контролю на підставі документаль-
ного розкриття інформації, що визначають специ-
фіку банківського бізнесу, а також використання 
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інформації для ухвалення управлінських рішень.
Обґрунтування отриманих наукових резуль-

татів. Нині до банків пред’являються високі ви-
моги щодо організації їх діяльності. Це зумовлює 
більше уваги приділяти оптимізації витрат і ефек-
тивному управлінню наявними ресурсами. Бю-
джети розробляють з метою координації викорис-
тання ресурсів, покращення внутрішньої комуні-
кації, виявлення слабких сторін в організаційній 
структурі та розподілі посадових обов’язків. Бю-
джет допомагає контролювати діяльність банку 
у визначений період часу. Без бюджету керівник 
тільки реагує на ситуацію, але не контролює її. 
Останнім етапом бюджетного процесу є контр-
оль та аналіз його виконання. При цьому бюдже-
тування орієнтується на реалізацію в його рамках 
потужного аналітичного потенціалу і має яскраво 
виражений зв’язок із внутрішнім контролем, який 
здійснюють центри відповідальності.

Банківський ринок постійно змінюється. Це ві-
дображається в особливостях банківського бізнесу. 
Банк продає десятки й сотні фінансових і консуль-
таційних продуктів різних видів (кредити, депо-
зити, валюто-обмінні операції, міжнародні розра-
хунки, операції з цінними паперами та ін.) різним 
групам клієнтів (юридичним, фізичним особам, 
фінансовим організаціям, органам державного 
управління). Крім цього банки мають філії, відді-
лення, щоб продавати свої продукти в різних регі-
онах і в декількох місцях одного регіону. Тому для 
ухвалення управлінських рішень банки використо-
вують різні способи отримання інформації з метою 
впливу на ефективність роботи та фінансовий ре-
зультат (табл. 1). Процес управління в банку скла-
дається із трьох послідовних хронологічних стадій:
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- планування показників (бюджетування);
- контроль досягнення запланованих показників;
- оцінка досягнення запланованих показників.

В ефективній роботі банку є низка зацікав-
лених сторін, а саме: акціонери, менеджери, 
клієнти, персонал банку, регулюючі та контро-
люючі органи. Всі вони зацікавлені в ефектив- органи. Всі вони зацікавлені в ефектив-
ній системі управління. Зацікавлені сторони 
можуть використовувати різні показники ви-
значення успішної роботи банку: показники 
ефективності, управлінські показники, клієнт-
ські показники, показники персоналу тощо. 

Побудова збалансованої системи показників – 
кропітка робота для всіх працівників банку. Ко-
жен співробітник повинен знати і розуміти, який 
показник характеризує його роботу і мати до-
свід, кваліфікацію та мотивацію своєї праці. На 
сьогодні, банки більше приділяють уваги фінан-
сово-економічному аналізу виконання бюджету.

Для забезпечення дієвого бюджетування в 
банку доцільно сформувати систему бюджетного 
контролювання, складовими елементами якої є 
об’єкти, предмети, суб’єкти, технологія та інстру-
ментарій контролю [3, с. 171] (рис. 1).

Рис. 1. Складові елементи системи бюджетного контролю

Таблиця 1
Використання інформації для ухвалення управлінських рішень

Спосіб використання інформації Мета

Контракти за операціями банку Офіційні договори між клієнтом і банком на реалізацію визначеного 
обсягу продуктів (операцій) за встановленими цінами

Бенчмаркінг
Встановити критерії, що характеризують найкращі досягнення за 
реалізацією тих чи інших банківських продуктів (програм), бізнес-
напрямів тощо

Бюджетування 
Встановити показники, яких планується досягти в процесі роботи для 
досягнення поставлених цілей. База для порівняння планових і фактичних 
результатів виконання бюджету 

Моніторинг Оцінка ефективності продуктивності реалізації бюджетного плану

Внутрішній аудит
Оцінка достовірності інформації, що є у звітах про результати виконання 
запланованих програм, сприяння виправленню помилок та неточностей 
до того, поки вони не стали суттєвими збитками чи загрозою для банку

Звіт про виконання бюджету Порівняння планових і фактичних результатів виконання бюджетів. 
Дається офіційна оцінка результатів

 СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 

Об’єкти 
бюджетного 

контролю 

Предмети 
бюджетного 

контролю 

Суб’єкти 
бюджетного 

контролю 

Технологія 
бюджетного 

контролю 

Інструментарій 
бюджетного 

контролю 

Бюджети різних 
видів за: 
-операціями 
банку; 
- бюджетними 
центрами; 
- філіями банку; 
- банку в цілому 

Усі бюджетні 
показники, 
узгодженість 
показників, 
складові 
бюджетних 
процесів та 
результатів тощо 

Структурні 
підрозділи, 
бюджетні центри, 
окремі посадові 
особи 
(менеджери), які 
здійснюють 
контроль за 
реалізацією 
бюджету 

Процес 
здійснення 
бюджетного 
контролю: 
-  визначення і 

оцінка 
відхилень; 

- аналіз причин 
відхилень; 

- ухвалення 
управлінських 
рішень  

 

Принципи, методи 
бюджетного 
контролю, 
первинна та звітна 
документація 
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Бюджетне управління, крім організації ро-
боти щодо формування бюджетів передбачає 
також організацію системи щодо збирання, на-
копичення інформації з подальшою її оброб-
кою, аналізом визначення відхилень, аналізом 
причин і ухвалення рішень на основі результа-
тів аналізу.

Структурні підрозділи мають оперативно го-
тувати інформацію про виконання бюджету і пе-
редавати її у відповідні служби для групування і 
підготовки звіту про виконання бюджету.

Контроль за виконанням бюджету, зазвичай, 
поділяється на два види:

- поточний – застосовується в процесі реалі-
зації бюджетного плану стосовно усіх показників, 
об’єктів, суб’єктів, процедур та взаємозв’язків;

- кінцевий – передбачає перевірку кінцевих 
результатів отриманих внаслідок реалізації бю-
джетного плану.

Детально опрацьований бюджет і оператив-
ний контроль його виконання дозволяє ухва-
лювати обумовлені і функціонально спрямовані 
рішення щодо ціноутворення, аналізу беззбит-
ковості, планування кількості й асортименту 
продуктів, визначення структури продуктів з 
урахуванням лімітів, реструктуризації бізнесу, 
здійснення капітальних вкладень тощо.

Оперативний (поточний) контроль здійсню-
ється протягом планового періоду (щоденна, 
щодекадна звірка фактичних показників з пла-

новими значеннями). Такий контроль дозволяє 
виявити на цій стадії тенденції, що призведуть 
до порушення плану, визначити розбіжності з 
бюджетними даними і вжити заходи для коре-
гування фінансової ситуації, а також для усу-
нення виявлених недоліків.

У банках спостерігаються різні підходи до 
аналізу і контролю бюджетів. Матеріальним 
виразом таких підходів є широкий перелік зві-
тів, довідок, аналітичних матеріалів та первин-
них документів.

Документальне розкриття інформації мож-
на розділити на три рівні: первинні документи, 
оперативна звітність та річний звіт про вико-
нання бюджету. Для забезпечення постійного 
контролю банки використовують комп’ютерні 
програми, в яких є взаємозв’язок системи бю-
джетування з інформаційною базою даних, де 
відображається фактичне виконання бюджетів 
за даними обліку (рис. 2).

До оперативної звітності належать: щомісяч-
ні звіти, щоквартальні звіти, а також за необ-
хідності звіти з іншою періодичністю. Звіт про 
виконання бюджету з іншою періодичністю 
за окремими підрозділами і в цілому по банку 
формується за спеціальним наказом керівни-
цтва банку. Постійний оперативний контроль 
зменшує операційний ризик. Періодичні звіти 
про виконання бюджету мають доводитися пра-
цівникам банку для ознайомлення.

Рис. 2. Контроль за виконанням бюджетів згідно з документальним розкриттям інформації
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На основі розрахунку й аналізу фінансових 
параметрів бюджетування дозволяє завчасно 
оцінити фінансову здатність окремих видів біз-
несу і продуктів забезпечуючи фінансову стій-
кість банку.

Зведений бюджет є складовою управлінського 
контролю, а також основою і критерієм оцінки 
виконання плану центрами відповідальності та її 
керівниками. Діяльність менеджерів оцінюється 
за звітами про виконання бюджету, що підви-
щує об’єктивність мотиваційної функції в межах 
управління банком. Порівняння фактично досяг-
нутих результатів з даними бюджету вказує лан-
ки, на які необхідно зосередити увагу та дії.

Звіт про виконання бюджету забезпечує зво-
ротний зв’язок, привертаючи увагу менеджера до 
відхилень від очікуваних результатів, що, у свою 
чергу, дає змогу здійснювати управління за ними.

Управління при відхиленнях – це принцип 
управління, за якого менеджер концентрує ува-
гу тільки на суттєвих відхиленнях від плану і не 
звертає увагу на показники, що виконуються за-
довільно [3, с. 200]. Значний розмір відхилень ви-
магає детальнішого вивчення їх причин за допо-
могою додаткової інформації.

Виявлення відхилень реальних результатів ді-
яльності від запланованих дозволяє менеджерам 
своєчасно вжити заходи щодо забезпечення ви-
конання бюджету. В процесі виконання бюджету 
підрозділами банку може виникнути необхід-
ність коригування раніше затверджених плано-
вих показників.

При аналізі відхилень особливу увагу звер-
тають на сутність відхилень. Вони можуть бути 
сприятливими (позитивними) або несприятли-
вими (негативними) (рис. 3).

Рис. 3. Види відхилень при здійсненні бюджетного контролю

Сприятливими (позитивними) є відхилення, 
коли фактичний дохід перевищує запланований, 
а фактичні витрати менші, ніж бюджетні.

Несприятливими (негативними) є відхилення, 
коли фактичний дохід менший за запланований, або 
фактичні витрати більші, ніж бюджетні [5, с. 49].

Відхилення від бюджетів треба досліджува-
ти, аналізувати та робити висновки для того, 
щоб ефективніше розпоряджатись власними 
ресурсами, збільшувати прибутки та виявляти 
помилки в управлінні на первинних стадіях їх 
виникнення. 
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Для виявлення значних відхилень слід брати 
до уваги розмір відхилень, повторюваність від- розмір відхилень, повторюваність від-розмір відхилень, повторюваність від-
хилень, контрольованість, позитивні відхилення.

Для оцінки та аналізу відхилень від бюджетів 
необхідно створити систему контролю швидкого 
реагування, тому що дії, спрямовані на усунен-
ня негативних відхилень, повинні бути чіткими 
своєчасними та правильними. Користь дослі-
дження відхилень – це можливість зменшити 
майбутні виробничі витрати, усунувши причини 
несприятливих відхилень та поширення досвіду, 
пов’язаного з позитивними відхиленнями. Як ви-
дно із рис. 3, на рівень відхилень впливають зна-
ння, досвід та спеціальні навички працівників.

Залежно від причини виникнення, відхилення 
поділяють на дві групи:

- відхилення внаслідок планування;
- відхилення внаслідок діяльності.

Відхилення внаслідок планування – це від-
хилення від бюджету, пов’язані з помилками та 
прорахунками в процесі складання прогнозів.

Відхилення внаслідок діяльності є резуль-
татом дій персоналу (недобросовісне виконан-
ня посадових обов’язків, недостатньо знань, 
умінь, навичок) або певних подій (зміни попи-
ту, коливання цін, курсів валют, лімітних об-
межень тощо).

У разі наявності значних відхилень залежно 
від їх причин можливі альтернативні рішення:

- коригування або перегляд бюджету, якщо 
результати контролю свідчать, що виконувати 
його далі недоцільно;

- внесення відповідних корективів у дії для 
забезпечення досягнення запланованої мети.

Для забезпечення ефективного контролю за 
допомогою звіту про виконання бюджету слід 
зіставити фактичні результати з бюджетом, ско-
ригованим з урахуванням окремих фактичних 
показників: обсягу реалізації продуктів, ціни 
та фактичних витрат. Такий бюджет називають 
гнучким або динамічним бюджетом. Він може 
бути складений як у процесі планування, так і на 
стадії контролю. При плануванні він допоможе 
вибрати оптимальний варіант обсягу операцій, а 
при аналізі - оцінити фактичні результати.

Для аналізу необхідно попарно порівнювати 
статичний і гнучкий бюджет, а також гнучкий бю-
джет і фактичні суми. Використання гнучкого бю-
джету дає змогу виявити вплив різних факторів та 
розподілити загальне відхилення на відхилення від 
гнучкого бюджету та відхилення за рахунок обсягу 
діяльності. Відхилення від гнучкого бюджету – це 
різниця між фактичними результатами діяльності 
й показниками гнучкого бюджету (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл загального відхилення прибутку[6, с. 149]

Відхилення за рахунок обсягу діяльності – це 
різниця між показниками гнучкого й статично-
го бюджетів.

Відхилення від гнучкого бюджету та відхи-
лення за рахунок обсягу діяльності дозволяють 
оцінити діяльність банку з погляду ефективнос-
ті й результативності. Відхилення від гнучкого 
бюджету відображають ефективність діяльнос-

ті, відхилення за рахунок обсягу продажу – його 
результативність.

Відхилення від гнучкого бюджету – це різниця 
між фактичними результатами діяльності й по-
казниками гнучкого бюджету.

Методика обчислення відхилень залежить від 
системи калькулювання витрат, яку застосовує 
банк при складанні внутрішньої звітності.

 Гнучкий бюджет Фактичні результати Статичний бюджет 
Фактичний обсяг 
Фактичні ціни 
Фактичні витрати 

Бюджетний обсяг 
Бюджетні ціни 
Бюджетні витрати 

Бюджетний обсяг 
Бюджетні ціни 
Бюджетні витрати 

Відхилення за рахунок витрат  
і ціни 

Відхилення за рахунок обсягів 
операцій 

Загальне відхилення 
прибутку 
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Класифікація відхилень витрат у системі каль-
кулювання змінних витрат ґрунтується на розпо-
ділі їх на змінні та постійні, а в разі калькулюван-
ня повних витрат – на розподілі їх на виробничі 
та операційні.

За умов використання системи калькулюван-
ня змінних витрат розрахунок відхилень про-
дажу базується на показниках маржинального 
доходу, а за умов калькулювання повних витрат – 
на показнику прибутку.

Управління за відхиленнями передбачає, що 
звіт про виконання бюджету має привернути 
увагу менеджерів тільки до значних відхилень. 

Як бачимо, контроль і аналіз виявляє помил-
ки, відхилення, прорахунки і проблеми минулих 
подій з метою знайти винних, усунути недоліки 
та контролювати процес їх виправлення. 

Для того, щоб управляти майбутніми поді-
ями банкам, необхідно впровадити таку систему 
управління як контролінг. Контролінг спрямо-
ваний на координацію і контроль всіх видів ді-
яльності банку з метою успішного досягнення 
стратегічних цілей. Контролінг охоплює ство-
рення, обробку, перевірку і подання системної 
управлінської звітності. Він дозволяє заздалегідь 
змоделювати розвиток банківської діяльності з 
урахуванням різних проблем та впливу різних 
факторів на статті бюджету.

Контролінг забезпечує адаптацію банківських 
інновацій, нових фінансових інструментів і інно-
ваційних банківських продуктів інформаційним 
вимогам посадових осіб, що ухвалюють рішення.

Висновки. Розробка системи контролю вико-
нання бюджетів – один із найбільш важливих ас-
пектів всього фінансового планування та управ-
ління банком у цілому. Процес побудови системи 
контролю за виконанням бюджетів складний та 
трудомісткий, банки його реалізують за допо-
могою системи автоматизації, де виділено рівні 
накопичення і опрацювання інформації, почина-
ючи від первинних документів до звіту про вико-
нання бюджетів. Вибір методів контролю, оцінки 
виконання, система показників унікальний для 
кожного конкретного банку і безпосередньо за-
лежать від тих стратегічних цілей, які було по-
ставлено, та специфіки його діяльності.

При якісному контролі банки отримують 
можливість планувати потребу в ресурсах, а та-
кож знижувати ризик непередбачуваних витрат, 
отримувати економію в ресурсах за рахунок ко-
ординації всіх сторін діяльності. 

За допомогою контролю важливі фактори для 
ухвалення управлінських рішень складаються 
в комплексну картину прозору для аналізу. Бю-
джетування виявляє роль кожного з цих факто-
рів для досягнення корпоративних цілей.

Список використаних джерел

1. Волкова О. Н. Бюджетирование и финан-Бюджетирование и финан-
совый контроль в коммерческих организациях / 
О. Н. Волкова. — М. : Финансы и статистика, 
2005. — 275 с.

2. Косарев О. Й. Методологія бюджетування 
діяльності підприємств: навч. посіб. / О. Й. Коса-
рев, В. М. Волик. — К. : НАУ, 2004. — 96 с.

3. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприєм-
стві : навч. посіб. / О. Є.Кузьмін, О. Г. Мельник. — 
К. : Кондор, 2008. — 312 с.

4. Любунь О. С., Денисенко М. П. Бізнес – 
планування у банку : навч. посіб. / О. С. Любунь, 
М. П. Денисенко. — К. : Атака, 2006. — 288 с.

5. Управлінський облік у банках : навч. посіб. / 
За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Г. П. Табачук. — 
К. : УБС НБУ, 2007. — 178 с.

6. Фінансове планування та прогнозування 
діяльності банків : Монографія / За заг. ред. акад. 
АЕН України д-ра екон. наук проф. О. В. Васю-
ренка. — К. : УБС НБУ, 2009. — 323 с.



83FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

ACTUAL PROBLEMS OF MONETARY POLICY

Statement of the problem. Budgeting – the foun-
dation of financial discipline, which increases the 
responsibility of managers management achieved fi-
nancial results. Budget execution achieves its goals, 
allowing time to identify deficiencies and take ap-
propriate decisions to address them effectively and 
motivate personnel. Organization and definition of 
methods for monitoring the implementation of the 
budget is the main task of banking institutions.

Issues related to the study of enforcement budg-
ets, variance analysis and decision-making in the 
scientific literature developed enough. However, the 
importance of these studies underscores the many 
academic economists. The system of budgeting – a 
process of continuous improvement, including im-
proving the monitoring, analysis and management 
for deviations. Banks lack of experience in practical 
applications of budget planning and con.

The objective of the article is to highlight the ap-
proaches and methods of budgetary control based on 
documentary disclosure that determine the specific-
ity of the banking business, and use of information 
for decision-making

Justification of scientific results. Budgeting – the 
foundation of financial discipline, with the increased 
management responsibility for financial results ob-
tained. Budgets are developed in order to identify 
weak links in the organizational structure.

Today, the banking institutions to high demands 
on the organization of their activities. These forces 
focus more on cost optimization and effective man-
agement of available resources. The last stage of the 
budget process is to monitor and analyze its per-
formance. Control feature provides the department 
budgeting. Budgetary control is performed to de-
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tect deviations from the actual results of operations 
planned. It is needed in order to take timely measures 
to ensure the implementation of budgets.

Control is divided into two types: permanent 
and final. Permanent monitoring is performed dur-
ing the plan period. The technology allows for con-
tinuous monitoring to detect trends early stage to 
a breach of the plan and take action to correct the 
financial situation. Based on the analysis of the fi-
nancial performance budgeting, banks can continu-
ally assess the financial performance of individual 
banking products, types of businesses, and the final 
result overall. To monitor the use primary docu-
ments, information, analytics, operational report-
ing, budget execution report. 

For management decisions using different meth-
ods of providing information: contracts, budgeting, 
benchmarking, monitoring, audit, report on the re-
sults of implementation of the budget. Final inspec-
tion upon completion of the plan period on the basis 
of budget reports Bank. Budgetary control is based 
on the compilation of the budget figures and is car-
ried out by calculating the deviation of the actual 
value of the planned budget figure. 

Methods of control of budget execution consists 
of the steps: Identification and assessment of devia-
tions; Analysis of the causes of variation; Manage-
ment decisions.

Deviations from the budget are reflected in the re-
port may be favorable (positive) or unfavorable (neg-
ative). Negative (negative) is the deviation where the 
actual income is less than the planned or actual costs 
are greater than budget. Favorable (positive) devia-
tion is when the actual income exceeds the planned 
and actual costs were lower than budget. Report on 
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the financial performance provides feedback, draw-
ing attention manager to significant deviations from 
the expected results, which in turn makes it possible 
to manage for deviations. Depending on the cause, 
the deviations are divided into two groups: Deviation 
due to planning; As a result of the deviation.

Deviations due to planning – a deviation from 
the budget-related errors and failures in the process 
of forecasting. Deviations due to the result of the 
actions of staff (bad faith performance of official du-
ties, insufficient knowledge, skills) or specific events 
(changes in demand, price volatility, exchange rates, 
the limit restrictions, etc.). If there are significant 
variations depending on the reasons for the possible 
alternative solutions: Adjustment or revision of the 
budget, if monitoring results indicate that imple-
ment it more impractical; Making appropriate ad-
justments in the actions to ensure achievement of 
the planned objectives.

To ensure effective control through performance 
report should compare actual results with the budget, 
adjusted for certain factual indicators: sales of prod-
ucts, prices and actual costs. This budget is called dy-
namic or flexible budget. It can be made in the process 
of planning and under control. When planning it will 
help choose the best option volume of transactions, 
and in the analysis to evaluate the actual results.

As you can see, control and analysis detects 
errors, deviations, failures and problems of past 
events in order to find the perpetrators, eliminate 
weaknesses and monitor the process of correction. 
In order to manage future events Banks should in-

troduce a system of governance as controlling. Con-
trolling aims to coordinate and control all activities 
of the bank in order to successfully achieve strate-
gic objectives. Controlling encompasses the crea-
tion, processing, verification and presentation of 
management reporting system. It allows you to ad-
vance the development model of banking based on 
various issues and the impact of various factors on 
budget items. Controlling ensures the adaptation of 
banking innovation, new financial instruments and 
innovative banking products information require-
ments of the officials who make decisions.

Conclusions. Development of monitoring budg-
et execution – one of the most important aspects of 
the entire financial planning and management of 
the bank as a whole. The process of constructing 
a system of enforcement budgets complicated and 
time-consuming, banks realize it with the help of 
automation, which highlighted the level of accumu-
lation and processing of information from source 
documents to a report on budget execution. The 
choice of control methods, evaluation of the system 
parameters unique to each individual bank and di-
rectly depend on the strategic goals that have been 
set and the specificity of its activity.

When quality control banks are able to plan re-
source requirements and reduce the risk of unexpect-
ed expenses, get savings in resources by coordinating 
all aspects of business. With control of critical factors 
for decision making in a complex scene consisting 
transparent for analysis. Budgeting identifies the role 
of each of these factors to achieve corporate goals.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
Україна прокладає свій шлях до нового рівня роз-
витку через модернізацію та укріплення аграрно-
го сектору економіки. Новий етап розвитку зу-
мовлює потребу залучення необхідної кількості 
інвестиційних ресурсів. Нинішня економічна си-
туація в Україні характеризується, крім загально-
го покращення кон’юнктурних процесів у вітчиз-
няному господарстві, недостатністю необхідних 
коштів для інвестування в аграрний сектор і 
здійснення прогресивних зрушень у виробничій 
структурі, що зумовлює значимість довгостроко-
вих інвестицій для сучасної економіки.

Зі зростанням економічної самостійності 
регіонів стають актуальними проблеми комплек- стають актуальними проблеми комплек-
сної оцінки можливостей суб’єктів господарю-
вання щодо самостійного подолання кризових 
явищ в інвестиційній сфері і комплексної активі-
зації інвестиційних процесів. 

Аналіз проблеми фінансово-кредитного меха-
нізму підтримки, особливості фінансово-кредит-
ної діяльності і державної підтримки аграрного 
виробництва в сучасних умовах господарювання 
та обґрунтування об’єктивної необхідності втру-
чання держави в регулювання фінансово-кредит-
ної діяльності виробництва проводиться з метою 
ефективного використання фінансових ресурсів 
у галузях аграрного виробництва.

Залежність аграрного виробництва від при-
родно-кліматичних умов робить цю галузь до-
статньо ризиковим видом підприємницької ді-
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яльності, яка не завжди є привабливою сферою 
для інвесторів. Сезонність виробництва, спосіб 
формування затрат і запасів впливають на ха-
рактер забезпечення аграрного виробництва 
фінансовими ресурсами. Термін виробничого 
циклу в сільському господарстві є стримую-
чим фактором залучення фінансових ресурсів, 
необхідних для неперервного фінансування 
аграрного виробництва.

Світова фінансова криза спричинила зна-
чне збільшення вартості кредитних ресурсів, у 
зв’язку з чим збільшився термін окупності біз-
нес-проектів в аграрному виробництві, та «за-
гальмувала» їх реалізацію у суміжних з АПК 
галузях, погіршила проблеми зі своєчасністю 
і повнотою розрахунків за поставлену аграрну 
продукцію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомим надбанням в осмисленні питання систе-
ми банківського кредитування аграрного вироб-
ництва є наукові та практичні дослідження таких 
відомих вчених: О.  Є.  Ґудзь, М. Я. Дем’яненко, 
В.  І.  Міщенко, О. О. Непочатенко, А.  В.  Сомик, 
П.  . Саблука, В. М. Онєгіної та інших науковців.

Мета статті – визначити пріоритетні напрями 
сучасної кредитної політики банків щодо госпо-
дарюючих суб’єктів аграрного сектору, з огляду 
на негативний вплив кризи і гостру необхідність 
у збільшенні обсягів інвестицій в аграрне вироб-
ництво, а також врахування скорочення кредит-
них можливостей банківського сектору.
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Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Насамперед, слід врахувати довгостроко-
ві інвестиційні програми з терміном окупності 
проектів через 8–10 років. Для цього необхідне 
проведення комплексної техніко-технологічної 
модернізації всього виробничого циклу аграрної 
продукції та розробки інвестиційних проектів 
спільно з банками, які в майбутньому можуть фі-
нансувати аграрне виробництво.

Наявність розвиненого фінансово-кредитно-
го механізму сприяє удосконаленню відтворюва-
ного процесу в економіці шляхом оптимального 
формування грошових фондів на різноманітних 
стадіях та етапах виробництва, обміну, розподілу 
і споживання аграрної продукції.

Підвищення фінансової стійкості функціо-
нування аграрного виробництва неможливе без 
обґрунтованої системи державної підтримки, 
спрямованої на мобілізацію використання 
наявного виробничого потенціалу. Серед захо- виробничого потенціалу. Серед захо-
дів щодо її реалізації в нестабільних умовах, що 
виникли в аграрному виробництві, і відсутність 
рівноправних взаємовигідних відносин між 
виробниками аграрної продукції та промисло- аграрної продукції та промисло-
вістю, на перше місце слід зарахувати кредиту-
вання та субсидіювання.

На сучасному етапі аграрної реформи за дер-
жавної підтримки здійснюється формування 
системи кредитного забезпечення аграрного ви-
робництва. Невід’ємним складовим механізмом 
цієї програми підтримки аграрного виробництва 
є спеціальний режим кредитування, який введено 
в дію з 2000 року шляхом часткової компенсації 
з державного бюджету відсоткової ставки за кре-
дитами банків сільськогосподарськими товарови-
робниками та іншими підприємствами АПК. Цей 
механізм спрямовано на забезпечення та стиму-
лювання грошового кредитування та поліпшення 
умов надання позик аграрним виробникам.

Так, за даними Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, на виконання програ-
ми за 2006–2009 рр. було залучено близько 70 % 
банківських кредитів в аграрне виробництво 
України. Станом на 01.01.2010 р. було залучено 
11,6 млрд грн, обсяг перехідних кредитів за 2006–
2008 рр., яким надавалися компенсації у 2009 році 
становив 16,6 млрд грн, зокрема короткострокові 
кредити на суму 6,5 млрд грн, середньостро-
кові кредити – 7,1 млрд грн та довгострокові  – 
2,8 млрд грн.

На виробництво продукції аграрні виробни-
ки залучають фінансові ресурси, які дають мож-
ливість більш послідовно реалізувати грошово-
кредитну політику держави, а також розробку 
заходів із удосконалення кредитної системи та 
кредитного механізму. Грошово-кредитна полі-
тика України включає певний набір інструментів 
та методів, які попереджають інфляційні проце-
си та забезпечують розвиток галузей економіки 
держави. Проте, слід відзначити достатнє проти-
річчя окремих заходів та інструментів регулю-
вання грошово-кредитних відносин, які можуть 
погіршити фінансове забезпечення аграрного ви-
робництва регіону [2].

Кредитна політика України пов’язана з 
рестрикційною системою впливу, зокрема з ме- системою впливу, зокрема з ме-
тодами процентної політики, кредитної емісії.

Банківський сектор України залишається від-
носно невеликим і, на цей момент, не відіграє 
суттєвої ролі в економічному розвитку. Сукуп-
ні показники української банківської системи 
станом на 01.01.2012 р. свідчать про значний 
відсоток активів та кредитів в загальній сукуп-
ності ВВП: активи/ВВП – 45–53 %, капітал/ВВП – 
6,5–7,5 %, кредити, надані суб’єктам господа-
рювання/ВВП – 30–32 %. Ці показники свідчать 
про дефіцит кредиту в аграрному виробництві 
України (табл. 1).

Таблиця 1
Структура залучених кредитів в аграрне виробництво України

Показники
Рік

2007 2008 2009 2010
Отримано кредитів, млрд грн,
зокрема банківські кредити

27,3
5,4

25,9
6,2

20,4
3,4

21,3
4,1

Питома вага банківського кредиту, %
в надходженнях від кредитів 65 70 68 71

відносно до ВВП 15 12 17 10

відносно до затрат основного виробництва 20 18 15 19
Довгострокові кредити в надходженні кредитів 5,4 3,2 2,8 2,3
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Рис.1. Цінове регулювання ринку аграрної продукції

Основні заходи, що пов’язані з вирішенням 
проблеми короткострокового кредитування та 
кредитування інвестиційних цілей аграрних ви-
робників, зокрема пов’язаних зі здійсненням 
диверсифікації, формують взаємозв’язок з ефек-
тивними методами ціноутворення.

Механізм ціноутворення на аграрну продук-
цію та послуги, що надаються підприємствам цієї 
галузі, сприяють підвищенню конкурентоспро-
можності продукції аграрного виробництва, ек-
вівалентному обміну між містом і селом.

Необхідність удосконалення цінових відносин 
обумовлена тим, що в ринкових умовах виручка 
від реалізації стає основною умовою фінансово-
го забезпечення відтворюваних процесів аграр-

них підприємств та здійснення їх інвестиційних 
можливостей. Не паритетність продовольчо-
го обміну аграрних виробників з партнерами з 
аграрного бізнесу, асиметрія цінового фактору 
за продуктами в територіальному і часовому ас-
пектах, неефективне співвідношення рівня цін за 
окремими продуктами аграрного виробництва в 
значною мірою зумовили високий рівень збитко-
вості галузі.

Змін цінових відносин формують певний пе-
релік проблем, які не дозволяють аграрним ви-
робникам реалізовувати продукцію за ціною, 
значно вищою ніж собівартості, а тому і вини-
кає диференціація рівня рентабельності галузей 
аграрного виробництва (рис. 1).

Стимулювання ринку аграрної продукції в 
умовах реалізації принципів фінансової підтрим-
ки проводиться шляхом формування системи 
ринкових цін, цін підтримки пропозиції аграр-
них товаровиробників, що регулюються на дер-
жавному та регіональному ринках.

Нині на ринку зерна ціни стабілізувались і 
спостерігається їх поступове зниження, окрім 
цін на ячмінь. Ринок цукру характеризується від-
новленням зростання рівнів оптово-відпускних 
та роздрібних цін, що зумовлено обмеженою 
пропозицією цукру на внутрішньому ринку.

На ринку олійних культур зростають заку-
півельні ціни на соняшник, що пов’язано з під-
вищенням попиту. На ринку м’яса, під впливом 
сезонного скорочення виробництва та досить 
великим попитом на м’ясну продукцію, спосте-

рігається поступове зростання рівня середньо-
зважених закупівельних цін, водночас зроста-
ють і рівні оптово-відпускних та роздрібних 
цін. У короткостроковій перспективі прогно-
зується поступове підвищення цін на м’ясо 
ВРХ та свинину, окрім м’яса птиці (курятини), 
оскільки птахівництво не має впливу сезон-
ності виробництва.

На ринку молока почалось зниження обсягів 
виробництва, що зменшує пропозицію ринку, 
та викликає тенденцію до росту цін на цей вид 
продукції. На ринку яєць спостережено зрос-
тання як оптово-відпускних, так і роздрібних 
цін через скорочення насичення ринку цим ви-
дом продукції, це також зумовлено сезонністю 
виробництва. Індекс цін на аграрну продукцію 
представлено на рисунку 2.
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Рис. 2. Індекси цін на аграрну продукцію за 2008-2011 рр.
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Рис. 3. Структура заборгованості за кредитами
 основних галузей економіки України 

станом на 01.09.2011 р. [7]
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Зокрема, у 2011 році індекс цін реалізації 
продукції аграрними підприємствами України 
до попереднього року зріс на 15,6 %, а на про-
мислову продукцію, яка споживалася аграрним 
виробництвом – на 35,4 % [7].

Формуючий вплив на стан ціноутворення в 
аграрному виробництві має ефект фінансового 
важеля, який визначає рівень економічної рен-
табельності активів, рівень середньої розрахун-
кової ставки за користування кредитом з ураху-
ванням економічної рентабельності активів.

Збільшення обсягів наданих кредитів, зокре-
ма підвищення ролі кредитних кооперацій та 
нарощення потенціалу банків України, які кре-
дитують аграрне виробництво, повинно поєдну-
ватися з ефективним ціновим регулювання про-
довольчого ринку та забезпечення на цій основі 
фінансової стійкості аграрного виробництва.

Фактори, які було зазначено вище, в комплек-
сі призвели до значної кредитоємності галузі по-
рівняно з іншими галузями економіки України 
(рис. 3).

З метою визначення негативних сторін 
«пропорціонального розподілу» в останні роки 
реалізується принцип «виділення кредитних 
коштів ефективно працюючим господарствам». 
Кошти пільгового кредитування спрямовують, 
у більшості випадків, у сильне виробництво, 
яке має можливість забезпечити повернення 
цих коштів.

Перспектива розвитку кредитних відносин 
пов’язана з підвищенням ефективності вико-
ристання заставного забезпечення. Одним із 
таких напрямів є розвиток земельно-іпотечного 
кредитування.

Інновацією у фінансовій сфері можна вважати 
появу нових банківських продуктів спеціально 
створених для потреб аграрного сектору Украї-
ни, які б забезпечували безперервне функціону-
вання аграрного виробництва. Таким продуктом 
є земельний іпотечний кредит, який використо-
вується на фінансування капітальних витрат для 
створення матеріально-технічної бази аграрного 
виробництва та його інфраструктури, розвитку 
малого бізнесу в аграрній сфері, задоволення 
потреб фізичних осіб, які займаються виробни-
цтвом аграрної продукції.

Для сучасного стану України формування на-
ціональної системи земельного іпотечного кре-
дитування є інноваційним і важливим аспектом 
кредитної політики держави.

Сутність земельного іпотечного кредиту по-
лягає в отриманні довгострокового банківсько-
го кредиту на умовах повернення, терміновості, 
забезпечення зобов’язань за отриманий кредит 
заставою земельної ділянки, цільового викорис-
тання залучених ресурсів. Особливістю отри-
мання кредиту під заставу земельної ділянки є 
об’єкт застави – земля. Саме з економічного ас-
пекту, земля має низку виняткових характерис-
тик – специфічні якості (розміщення, необмеже-
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ний термін використання), вартість землі, роль 
капіталу для суб’єктів господарювання.

Основними факторами, які стримують розви-
ток земельного іпотечного кредитування можна 
вважати:

- нерозвиненість ринку землі. Насьогодні час 
Закон України «Про ринок землі» ще не ухвале-
но, а отже, розвиток іпотеки землі в Україні не-
можливий. Проект Закону передбачає правові та 
економічні засади організації і функціонування 
ринку земель, а також порядок проведення зе-
мельних торгів. Крім того, він регулює діяльність 
Державного земельного (іпотечного) банку з від-
повідною інфраструктурою. Спеціалізований 
іпотечний державний банк повинен мати сто від-
сотків статутного капіталу, який належить дер-
жаві та не підлягає приватизації, і створюється 
за рішенням Кабінету Міністрів України. Дер-
жавний земельний (іпотечний) банк має право 
на здійснення діяльності на ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення відповідно до 
вимог цього Закону та Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність»;

- недосконалість земельного законодавства. 
Відсутність чіткої системи правового регулюван-
ня земельного ринку, яка не враховує інтереси 
всіх учасників іпотечного процесу і не дозволяє 
повною мірою реалізувати функції застави землі. 
Невизначеність в розмежуванні державної влас-
ності на землю є перепоною для банків у вико-
ристанні землі в якості застави. Протягом три-
валого часу правові питання іпотеки землі регу-
лювалися Законом України «Про заставу» та ст. 
6 Земельного кодексу України з наступними змі-
нами та доповненнями. Відповідно до вказаних 
нормативних документів, надана громадянинові 
у власність земельна ділянка могла бути об’єктом 
іпотеки тільки за зобов’язаннями з участю кре-
дитної установи (цільовий характер іпотеки). 
На сьогодні, земельні ділянки не можуть бути 
предметом іпотеки, оскільки Земельним кодек-
сом України передбачено, що порядок застави зе-
мельних ділянок визначається Законом «Про ри-
нок земель», але враховуючи, що закон ще й досі 
не ухвалено, тому і земельні ділянки не можуть 
бути предметом іпотеки;

- відсутність об’єктивної вартості землі. 
Оцінка вартості землі – це процес досить трива-
лий, оскільки вартість землі залежить від великої 
кількості індивідуальних характеристик і факто-
рів, які впливають на її вартість, і різко знижа-
ють вірогідність пошуку об’єкту-аналогу. Оцінка 
землі проводиться відповідно до Закону України 

«Про оцінку земель», Наказу Державного комі-
тету України по земельних ресурсах «Про Поря-
док нормативної грошової оцінки земель несіль-
ськогосподарського призначення (крім земель у 
межах населених пунктів)», Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні»;

- дефіцит довгострокових фінансових ресур-
сів банківської системи країни, який збільшився 
у зв’язку зі світовою фінансовою кризою.

Земельно-іпотечне кредитування в Україні 
має високо ризиковий характер у зв’язку з низь-
кою ліквідністю сільськогосподарських земель, 
нестабільність процентних ставок, недостатність 
високоліквідних банківських активів, неплато-
спроможність аграрних виробників.

Розподіл власності на землю аграрного при-
значення нерівномірний, найбільша частка нале-
жить приватному використанню. Так, станом на 
01.01.2011 р. вона склала близько 75 % загальної 
площі. Крім того, близько 40 % земель аграрного 
призначення, які знаходяться у приватній влас-
ності, належать власникам, які протягом остан-
ніх п’яти років взагалі не використали свої зе-
мельні частки для використання чи залучення їх 
у виробничий процес [8].

Фактори, які заважають розвитку земельного 
іпотечного кредитуванню в аграрному вироб-
ництві, розглянуті вище, в сучасних умовах слід 
визначати як стримуючі в майбутньому розви-
тку аграрного виробництва України. В Україні 
необхідно створити такий механізм іпотечно-
го кредитування, який би відповідав попиту 
аграрних виробників на довгострокові джерела 
фінансування для модернізації виробництва, 
потребам банківської системи в мобілізації дов-
гострокових ресурсів та одночасно був зрозу-
мілим, привабливим, і містив найменші ризики 
для інвесторів та використовував інструменти 
страхування ризиків.

Ринок фінансового лізингу за минулий 
рік помітно зріс. Так, за даними Українського 
об’єднання лізингодавців і Нацкомфінпослуг, 
кількість укладених договорів за січень – вере-
сень 2011 р. збільшилася на 114 %, а їх обсяг до-
сяг 11,33 млрд грн, показавши зростання майже в 
2,5 рази порівняно з 2010 р. (рис. 4).

Основними джерелами фінансування лізинго-
вих операцій станом на 01.09. 2011 р. були позикові 
кошти, зокрема банківські кредити (80,82  %), пи-
тома вага яких збільшилася на 8,15 % порівняно з 
попереднім роком, що відповідно спричинило зни-
ження частки власних коштів лізингових компаній. 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

90 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (10) 2013

16,88

9,98

2,47

4,97

11,33

9275
9766

3007

5095

10906

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

вартість укладених угод, млрд.грн. кількість укладених угод, шт

Рис.4. Кількість та вартість укладених договорів фінансового лізингу за 2007–2011 рр.
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Рис. 5. Споживачі лізингових послуг в Україні станом на 01.09. 2011 р.

Зростання ринку і обсягів нових угод в 2011 р. від-
бувалося завдяки активізації діяльності в деяких 
галузях економіки, зокрема у сільському господар-
стві і будівництві, а також завдяки впровадженню 
лізинговими компаніями нових привабливих про-
грам фінансування в цих сферах і виходу на ринок 
нових великих гравців. Серед сприятливих умов, 
які забезпечують здійснення лізингових операцій, 
можна визначити ухвалення та набуття чиннос-
ті Податкового кодексу, який зробив лізинг більш 
привабливим для всіх учасників ринку. Найбільши-
ми споживачами лізингових послуг є: транспорт-
на галузь – 59,5 %, сільське господарство – 15,9 %, 
будівництво – 6,8 %, сфера послуг – 4,9 %, добувна 
промисловість – 1,1 %, інші – 11,8 % (рис. 5) [7].

Найбільшими гравцями на ринку лізингу 
сільськогосподарської техніки є Державне ПАТ 
НАК «Украгролізинг», VAB Лізинг, Райффайзен 
Лізинг Аваль, ТОВ Універсальна лізингова ком-
панія Ленд– Ліз та низка інших.

Основною метою їх діяльності є реалізація 
заходів, спрямованих на підтримку вітчизняних 
аграрних виробників, які визначаються Держав-
ною програмою підтримки аграрного сектору 
України та регулювання ринків аграрної про-
дукції. Розробка та розвиток програм лізингу 
сільськогосподарської техніки є головним вкла-
денням цих компаній у становлення та розвиток 
аграрного виробництва України.

Результати порівняння лізингових умов 
трьох організацій, які виступають у ролі лізин-
годавців, свідчать, що найкращі умови нада-
ються Державним ПАТ НАК «Украгролізинг». 
Це свідчить про високу зацікавленість держави 
у розвитку лізингових відносин на ринку сіль-
ськогосподарської техніки.

На основну увагу заслуговують такі інстру-
менти фінансово-кредитного механізму як фор-
вардні операції, що пов’язані із закупівлею зерна.

У всіх «зернових» державах сьогодні працю-
ють спеціальні ринкові інститути (тобто біржі), 
давно відпрацьовані методи фінансування, то-
варного кредитування, страхування рисок, меха-



91FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

ACTUAL PROBLEMS OF MONETARY POLICY

нізми просування зерна при експорті, які не роз-
винені в Україні. При цьому одними з головних 
інструментів, що дозволяють стабілізувати ви-
робництво зерна і внутрішній ринок в цілому, є 
форвардні і ф’ючерсні операції. Суть їх в тому, що 
аграрії велику частину урожаю щороку продають 
задовго до жнив, а тому в істотній мірі захище-
ні від стихії ринку. Не зважаючи на всі очевидні 
переваги, біржова торгівля сільгосппродукцією 
взагалі (і зерном зокрема) розвивається в Україні 
вкрай повільно, що гальмує побудову цивілізова-
ного продовольчого ринку.

У 2012 р. уряд відновив практику державних 
закупівель за форвардними контрактами і виді-
лив 5 млрд грн для українських виробників під 
майбутній урожай зернових. Ця програма, на-
самперед, розрахована на тих виробників аграр-
ної продукції, які мають проблеми з обіговими 
коштами, адже механізм їх отримання досить 
зручний. Враховуючи практику минулих років, 
коли несвоєчасне затвердження бюджету при-
дбання зерна не дозволило Аграрному фонду 
України вчасно придбати у аграрних виробників 
продукцію, уряд надав можливість здійснюва-
ти відповідні закупівлі ТОВ «Хліб Інвестбуд» –
структурному підрозділу Державної продоволь-
чо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). 

Особливостями форвардної програми є за-
купівлі «Хліб Інвестбуд» зерна за мінімальними 
інтервенційними цінами – 1,61–1,79 тис. грн/т 
пшениці (залежно від класу) і 1,44–1,58 тис. грн/т 
жита.

Натомість компанія буде забезпечувати сіль-
госпвиробників аміачною селітрою, засобами 
захисту рослин та пальним за цінами, нижчими 
від ринкових. Зернові культури буде спрямова-
но на формування державного інтервенційного 
фонду, за рахунок якого відбуватимуться інтер-
венції на внутрішньому ринку України. Фор-
вардна програма розрахована на фінансування 
трьома траншами: перші 50 % суми форвардно-
го контракту виробник отримає відразу після 
його підписання перед посівною, 20 % – перед 
жнивами, і останній транш 30 % – після збору 
врожаю і його постачання. 

Розроблені умови форвардної програми заку-
півлі зерна є привабливими для дрібних вироб-
ників аграрної продукції, оскільки вони не мають 
можливості забезпечити виробничий процес по-
трібними фінансовими ресурсами. Якщо брати 
до уваги діяльність великих товаровиробників, 
то для них ця програма не є прийнятною. Тому, 
використання форвардної програми закупів-
лі зерна не забезпечить ефективний розвиток 
аграрного виробництва України.

Економічний механізм регулювання аграрно-
го виробництва потрібно визначати в поєднан-
ні ринкової та державної взаємодії. Збільшення 
обсягів державної підтримки аграрного вироб-
ництва дозволить суттєво змінить ситуація, яка 
склалася в галузі. Для рішення цієї проблеми не-
обхідно розробити заходи, які практично було 
спрямовано на підтримку аграрного виробни-
цтва (рис. 6).

Рис. 6. Основні напрями державної підтримки аграрного виробництва України
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Висновки. Враховуючи висвітлені у цій 
статті проблеми, які пов’язані з фінансовим за-
безпеченням аграрного виробництва України, 
можна виокремити такі шляхи покращення 
фінансово-кредитного забезпечення аграрного 
виробництва:

- створення сприятливих економічних 
умов для ефективного функціонування вітчиз-
няного аграрного виробництва, що передбачає 
використання жорсткої системи ціноутво-
рення на продукцію аграрного виробництва, 
враховуючи інтереси виробників і спожива-
чів, пільгового оподаткування, субсидіювання 
100 % ставки відсотків за кредитом та банків-
ський контроль за ціноутворенням на ринку 
банківських кредитів;

- вирівнювання економічних умов укра-
їнських аграрних виробників по відношенню 
до зарубіжних партнерів. Цей напрямок під-
тримки передбачає пряму державну підтримку 
аграрного виробництва ціновими механізмами 
за тими позиціями, за якими вітчизняний това-
ровиробник значно відстає зарубіжних аграр-
них виробників;

- раціональне використання земель сіль-
ськогосподарського призначення, що перед-
бачає збереження та оновлення ґрунтової ро-
дючості аграрними виробниками за рахунок 
мотивації раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення; 

- економічне обґрунтування збільшення 
постачання техніки в лізинг. Це сприяє підви-
щенню показників ефективності аграрного ви-
робництва і покращенню показників викорис-
тання сільськогосподарської техніки;

- стимулювання інструментів фінансово-
кредитного забезпечення аграрного виробни-
цтва шляхом створення зон економічного роз-
витку, що забезпечить сприятливі умови для 
росту аграрного виробництва. Для фінансово-
кредитних установ, які забезпечують кредиту-

вання резидентів даних економічних зон, пови-
нні бути розроблені програми пільгового опо-
даткування. Так, банки та страхові компанії, які 
здійснюють операції з кредитування аграрних 
виробників, повинні частково звільнятися від 
оподаткування;

- кредитні організації повинні розробити 
спеціальні кредитні продукти, які б забезпечи-
ли та задовольнили потреби аграрних виробни-
ків у додаткових фінансових ресурсах;

-  можливіс ть с творення мех анізм у 
іпотечного кредитування, який би відповідав 
попиту аграрних виробників на довгостро-
кові джерела фінансування для модернізації 
виробництва та потребам банківської системи 
в мобілізації довгострокових ресурсів забез-мобілізації довгострокових ресурсів забез- довгострокових ресурсів забез-
печить ефективне використання залучених 
фінансових ресурсів;

- необхідними умовами розвитку біржової 
торгівлі зерном є вільна реалізація і ціноутво-
рення, здорова конкуренція серед продавців 
і покупців, наявність законів і окремих поло-
жень організації торгівлі зерна, які б регулюва-
ли і регламентували їх діяльність. Враховуючи 
економічну ситуацію в Україні, форвардні опе-
рації з зерном мають формуватися з урахуван-
ням ринкових цін. Крім того, необхідно роз-
ширити продаж зерна його виробниками через 
спеціалізовані установи до таких масштабів, 
щоб постійними покупцями на них стали під-
приємства зернопереробної промисловості, за-
готівельні і торгівельні організації. Лише тоді 
торгівля зерном почне реально брати участь у 
формуванні ринкових цін, попиту та пропози-
ції на нього.

Пріоритетні напрями використання фі-
нансово-кредитного механізму фінансуван-
ня аграрного виробництва України формують 
сприятливий клімат для залучення фінансових 
ресурсів в одну з життєво-необхідних галузей 
економіки країни.
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In today’s Ukraine is paving its way to a new 
level of development through the modernization 
and strengthening of the agricultural sector. A 
new stage of development leads to the need to 
attract the necessary investment of resources. The 
economic situation has evolved; today in Ukraine is 
characterized, in addition to a general improvement 
in short-term processes in the domestic economy, 
the lack of necessary funds for investment in the 
agricultural sector and the implementation of 
progressive changes in the production structure, 
which determines the importance of long-term 
investment in today’s economy.

Dependence of agriculture on climatic conditions 
makes this area quite risky kind of business that is not 
always an attractive area for investors. Seasonality 
of production, method of formation expenses 
and reserves affect the nature of the agricultural 
production of financial resources. Term production 
cycle in agriculture is a deterrent to attract financial 
resources for ongoing funding of agricultural 
production.

The global financial crisis has caused a 
significant increase in the cost of credit in 
connection with the increased payback period of 
business projects in agricultural production, and 
«slowed down» their implementation in adjacent 
agricultural areas worsened problems with 
timeliness and completeness payments for the 
supplied agricultural products. 

Given the negative impact of the crisis and the 
urgent need to increase investments in agricultural 
production and reducing credit facilities of the 
banking sector to identify priority areas of modern 
credit policy of banks in terms of business entities 
agriculture.
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First of all, you should consider long-term 
investment programs payback period 8–10 years. 
This requires a comprehensive technical and 
technological modernization of the production cycle 
of agricultural production and the development of 
investment projects with banks, which in the future 
may finance agricultural production.

Having developed financial and credit mechanism 
contributes to improvement in the economy played 
by the optimal formation of funds at various stages 
and the stages of production, exchange, distribution 
and consumption of agricultural products.

Improving the financial sustainability of 
agricultural production is impossible without state 
support based system aimed at mobilizing the use of 
existing productive capacity. Among the measures 
for its implementation in terms of instability arising 
from agricultural production, and the lack of equal 
mutually beneficial relations between producers of 
agricultural products and the industry in the first 
place include loans and subsidies.

Financial resources involved farmers for 
production, suggest a more consistent implementation 
of monetary policy, the development of measures to 
improve the credit system and credit mechanism. 
Monetary policy of Ukraine includes a set of tools 
and methods that prevent inflation and ensure the 
development of industries of the state. However, it 
is sufficient to note the contradiction of individual 
measures and instruments of monetary relations 
that may affect the financial security of agricultural 
production in the region. Credit policy of Ukraine 
related to the restriction system effects, including 
methods of interest rate policy, credit issue.

Ukraine’s banking sector remains relatively small 
and, at present, does not play a significant role 
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in economic development. Aggregate Ukrainian 
banking system as of 01.01.2012, indicate a significant 
percentage of assets and loans in total aggregate 
GDP assets / GDP – 45–53 % capital/GDP – 6,5–
7,5 %, granted to undertakings/GDP – 30–32 %. 
These figures indicate lack of credit in agricultural 
production in Ukraine.

Pricing mechanism for agricultural products and 
services provided to enterprises of this industry, 
enhance the competitiveness of agricultural 
production, equivalent exchange between town and 
country.

The need to improve price relations due to the 
fact that the market conditions, sales revenue is the 
main condition for financial support reproducible 
processes of agricultural enterprises and the 
implementation of investment opportunities. No 
parity exchange food farmers with agribusiness 
partners, asymmetry factor price for groceries in the 
territorial and temporal aspects inefficient ratio of 
prices for certain agricultural products production is 
largely caused high loss industry.

In the current state of Ukraine shaping national 
land mortgage is an innovative and important aspect 
of the credit policy.

The essence of the land mortgage is to obtain 
long-term bank loan on terms of repayment, urgency, 
ensuring commitments on loans received collateral 
of land intended use of borrowed resources. Feature 
a loan secured by land is the object of collateral – 
land. From the economic point of view, the earth has 
some exceptional features – specific quality (location, 
unrestricted use of the term), the cost of land, the role 
of capital for businesses.

The main factors that hinder the development of 
land mortgage can be considered:

- Lack of a land market. At present time, the 
Law of Ukraine «On Land Market» is still pending 
and, therefore, the development of mortgage of land 
in Ukraine is impossible. The draft Act provides the 
legal and economic principles of organization and 
functioning of the land market, and also for the land 
sales. In addition, the law regulates the State Land 
(Mortgage) Bank of proper infrastructure. Specialized 
mortgage state bank shall have one hundred percent 
of the share capital, which is owned by the state 
and not subject to privatization, and created by the 
decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine. State 
Land (Mortgage) Bank has the right to operate in the 
agricultural land market in accordance with this Law 
and the Law of Ukraine «On Banks and Banking»;

- Inadequate land legislation. The lack of a 
clear system of legal regulation of the land market, 

which ignores the interests of all participants in the 
mortgage process and allows you to fully implement 
the security features of the earth. The uncertainty in 
the separation of state ownership of land is an obstacle 
for banks to use land as collateral. For a long time the 
legal issues mortgage land governed by the Law of 
Ukraine «On Pledge» and Art. 6 of the Land Code of 
Ukraine, with the following amendments. According 
to these regulations, provided the citizen ownership 
of land could be subject to a mortgage only for 
obligations involving the credit institution (targeted 
mortgage). Today the land can not be mortgaged as 
the Land Code of Ukraine stipulates that the order of 
the collateral of land defined by the Law «On Land 
Market», but given that the law has not yet passed, so 
the land can not be mortgaged; 

- Lack of objective value of the land. Valuation 
of land – it’s a long process, because land is dependent 
on a number of individual characteristics and factors 
that affect its value, and the probability of finding 
strongly bringeth down object-analogue. Land 
valuation in accordance with the Law of Ukraine 
«On the evaluation of» Order of the State Committee 
of Ukraine for Land Resources «On the order of the 
normative value non-agricultural land (excluding 
land within settlements)», Law of Ukraine «On 
the assessment of property, property rights and 
professional valuation activities in Ukraine»;

- Lack of long-term financial resources of the 
banking system, which has increased due to the 
global financial crisis.

Land and mortgage lending in Ukraine is highly 
risky in nature due to low liquidity of agricultural 
land, unstable interest rates, lack of highly liquid 
bank assets, the insolvency of farming.

In focus deserve such instruments of financial and 
credit mechanism as forward transactions related to 
the purchase of grain.

All the «grain» states today are special market 
institutions (ie stock exchange), has long worked 
out methods of financing, commercial lending, 
insurance risks, mechanisms to promote the export 
of grain, are not developed in Ukraine. Thus one of 
the main tools to stabilize grain production and the 
domestic market as a whole, are forward and futures 
transactions. Their essence is that most of the farmers 
harvest every year are sold well before harvest, and 
therefore to a considerable extent protected from 
the elements of the market. Despite all the obvious 
benefits exchange trading agricultural products 
in general (and particularly grain) in Ukraine is 
developing very slowly, which hinders the creation of 
civilized food market.
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In 2012, the government resumed the practice 
of public procurement under forward contracts 
and allocated 5 billion. for Ukrainian producers 
during the upcoming harvest. This program 
is primarily designed for those producers of 
agricultural products, which have problems 
with running costs, because the mechanism of 
their production is quite convenient. Given the 
practice of previous years, when the late approval 
of the budget did not allow the purchase of grain 
Agrarian Fund of Ukraine will buy from farmers 
produce, the government provided an opportunity 
to implement appropriate procurement of «Bread 
Investbud» – part of the State Food and Grain 
Corporation of Ukraine (SFGCU).

Features of the program is to forward purchase 
«Bread Investbud» grain at minimum intervention 
prices – 1,61–1,79 UAH/T of wheat (depending on 
class) and 1,44–1,58 UAH/Ton of rye.

Instead, the company will provide farmers 
ammonium nitrate, crop protection and fuel at prices 
below the market price. Cereals will be directed to 
the formation of the state intervention fund, through 
which interventions take place in the domestic market 
of Ukraine. Forward program is designed to fund 
three tranches: the first 50 % of the forward contract 
manufacturer will soon sign it before sowing, 20 % –
before the harvest, and the last tranche of 30 % – after 
the harvest and its delivery.

Conditions for application of forward purchases 
of grain are attractive to small producers of 
agricultural products, as they are unable to provide 
the manufacturing process necessary financial 
resources. If we take into account the activities 
of large producers, for them, this program is not 
acceptable. Therefore, the use of forward purchases of 
grain program will not ensure effective development 
of agricultural production in Ukraine.
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Statement of the problem. Today, mortgages 
are an important factor in stimulating economic 
development. Exploring issues of mortgage lending 
in Ukraine, we can say that in Ukraine there is a 
coherent position on the concept of the development 
of mortgage lending. This uncertainty leads to 
significant problems in the creation and functioning 
of various institutions in the primary and secondary 
mortgage market.

And besides, of course, unresolved social and 
economic issues of provision of housing and thus 
revive the economy through manufacturing.

Analysis of recent research and publications. 
In domestic and foreign economic literature is 
occupied by the study of bank mortgage lending. 
The problem of mortgage pays considerable attention 
to such foreign economists as Ashauer, Johnson, 
Douglas, Strike, Friedman. Some aspects explored in 
the works of famous Ukrainian scientists Borisova, 
Daci, Evtukh, Ivanova, Kalinchyka, Kashenko, 
Kravchenko, Lagutin, Mishchenko, Fedorov, 
Kruchka, Kudryavtseva, Kosarev and others.

The purpose of the article is to investigate the 
current state of mortgage lending in Ukraine and its 
future outlook.
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Justification of scientific results. In the post-crisis 
period, the volume offers mortgage loans in Ukraine 
is much lower compared to pre-crisis 2006-2008 
years, as these loans are less available [1].

It should be noted that in 2009–2011, the Ukrainian 
mortgage market has undergone major upheavals:

- Was completely abandoned all mortgage 
programs;

- The growing problem of stable sources of 
funding mortgage loans;

- Banks trying to minimize their currency risk – 
first appeared restructuring program loans that have 
been sent to change the currency in the foreign 
national. Then it was abandoned almost all foreign 
currency loans, and those loans issued by banks now 
appear only in local currency;

- Fall in property prices – this, in turn, has led 
to the fact that the value of collateral is no longer 
cover the cost of credit, leading to deterioration of 
mortgage portfolios [2].

As a result, mortgage lending is almost completely 
stopped. Not only unreleased new lending, and 
began to decrease existing portfolio – with more than 
98 billion USD per year-end 2009 to a level mayzhe 
78 billion at the end of 2011 [2, p. 3].

Анотація. У статті висвітлено аналіз іпотеч-
ного кредитування за останні роки банківської 
діяльності в Україні. Показано активність пер-
винного та вторинного ринків і фактори, що їх 
стримують. Подано погляд на перспективу роз-
витку іпотечного кредитування.

Аннотация. В статье освещен анализ ипотечно-
го кредитования за последние годы банковской 
деятельности в Украине. Показано активность 
первичного и вторичного рынков и факторы, 
что их сдерживают. Подано взгляд на перспек-
тиву развития ипотечного кредитования.
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In 2011, the largest share of foreign currency 
is the U.S. dollar – 95,7 %, followed by other 
currencies and their share is 2,8 % and 1,5 % in 
the euro [4].

Before the crisis in Ukraine mortgages were 
given for 10–15 years, and several banks offering 
these products for 20 years. Most lenders have 
advanced while another condition – at the end of 
the term of the loan agreement the borrower’s age 
should be less than the retirement age.

However, after the crisis of mortgage loans 
issued for a shorter time. The longest term of the 
loan market as of May 2011 is 15 years, while the 
average for the market – 7 years [5].

According to pic. 1 in 2011, the share of loans 
in foreign currency compared to 2010 decreased by 
5,758 billion USD (7,99 %) and UAH 20,806 billion 
(23,87 %) compared to 2009.

With regard to mortgage loans in local currency, 
their size in 2011 increased by UAH 1.019 billion 
(10,35 %) compared to 2010. On the one hand, it is 
better because neither the lender nor the borrower 
in this case there is no currency risk. But on the 
other - hryvnia deposits are usually located at a 
shorter time and at a higher interest rate – but it does 
present mortgages less available [3]. Compared with 
2009, the amount provided mortgage loans in local 
currency decreased by 772 million USD (6,64 %).

Pic. 1. Mortgage loans to households by currency

Pic. 2. Mortgage loans to households for maturity

Partly this happens because the banks can not 
get access to more long-term capital to finance new 
mortgages. But another reason is that lending in the 
shorter term significantly simplifies the evaluation 
capacity of the borrower to repay the loan, which 
reduces the risks of the bank.

According to Pic. 2 in 2011, mortgage loans for up 
to 1 year was granted in the amount of 2,183 billion 
USD, 108 million less than the previous year and 350 
million less than in 2009. The size of loans from 1 to 
5 by the end of 2011 amounted to 3,83 billion USD, 

365 million less than in 2010 and at least 3,602 billion 
UAH in 2009. In 2011 the amount of loans for more 
than 5 years was 57,22 billion USD, which is less than 
UAH 3,285 billion in 2010, and at least UAH 12,396 
billion in 2009 [4]. These data show that the mortgage 
market may develop in terms of long-term loans to 
housing insecurity as it is in the public housing and 
the relatively small size of the average wage does not 
allow to save and buy a home, so the main and the 
most appropriate form of satisfaction of such needs 
is a mortgage more than 10 years.
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The situation with mortgages in Ukraine requires 
immediate positive change, because the mortgage 
market is closely linked to many important sectors 
of the economy such as construction, metallurgy, 
building materials, extractive industry and so on [5].

In 2012, the state had raised the issue of housing 
needs and economic growth in the mortgage market, 
in accordance with approved April 25 the Government 
of Ukraine decree № 343 «On approval of the cheaper 
cost of mortgages for affordable housing for people 
who need to improve their living conditions». The 
resolution is determined by the mechanism reduce 
the cost of mortgages for affordable housing for people 
who need better housing, through reimbursement 
of interest on loans obtained for the construction 
(reconstruction) or purchase of facilities under 
construction or not implemented at customer sites 
taken into operation after 2007 housing (apartments 
in apartment buildings, individual homes or property 
rights to them). In addition to this list of objects 
which can be acquired dwelling excluding individual 
houses, commissioned the construction of which is 
borrowers defined city state administrations and the 

final decision on granting a loan to a borrower for 
the construction (reconstruction) or housing in the 
facility accepts bank under with its internal rules [6].

On 01.12.2012, the state’s share in the financing of 
housing starts small – Only 1 %. However, the other 
99 % are funded by customers. Amounts allocated 
from the budget for the discount program is unable 
or affect the amount of housing queue or change 
the situation on the market. Secondary real estate 
lending segment left just three major players among 
the 50 leaders in Asset UKRSIBBANK, BM Bank and 
VTB Bank temporarily suspended lending to the 
«primary» and «secondary housing». In this case, 
BM Bank and VTB Bank are loan programs with the 
mortgage institutions [7].

Average market rates at the primary and secondary 
markets for various term loans shown in table 1.

Mortgage on the secondary market with no 
restrictions on its location on the security of the 
purchased item available in 27-banks among the 50 
leaders of the assets. Outline of a loan for more than 
20 years, as demand for mortgage loans in Ukraine 
formed as a long-term basis (table 2, 3).

Table 2
Lending in the secondary market for a period over 20 years

First payment Bank Real rate, % 
mіn max

10 % Savings (assuming provide additional collateral) 18,57 18,6
20 % Ukrgazbank 17,9 17,9
25 % Savings bank of Ukraine 18,57 18,6

30 %

Savings bank of Ukraine 12,57 12,57
Erste Bank 19,88 19,93

Unicredit Bank 20,55 20,59
Universal Bank 24,47 24,53

Pireus Bank 22,59 22,65
Kredobank 23,48 23,52

Ukrsocbank, UniCredit Bank ™ 24,26 24,3
Megabank 25,19 25,3

First Ukrainian World participating Bank 25,27 25,54
Savings bank of Russia (Ukraine) 25,41 25,44

Table 1
Lending in the mortgage market in Ukraine

Loan term, 
years

Primary market Secondary Market

The average real rate on 
01.12.2012, annual

The number of banks that 
provide loans for such 

period

The average real rate 
on 01.12.2012, annual

The number of banks 
that provide loans for 

such period
1 - - 24,26 % 21
5 20,55 % 18 22,58 % 23

10 20,32 % 18 22,54 % 18
15 20,49 % 15 22,99 % 14
20 18,79 % 11 21,79 % 10
25 15,05 % 1 - -
30 15,04 % 1 - -
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Table 3
Loans for housing in the primary market of Ukraine

Object Bank First payment Term, years
Real rate, %

min max

Any place of location

Credit Agricole 50 % 1-20 23,16 27,62
Bank 3/4 50 % 1 25,89 25,92

Kredobank 30 %, 50 % 1-20 24,23 26,25
OTP Bank 30 % 1-15 26,84 28,83

Savings bank of Russia 
(Ukraine) 30 %, 40 %, 50 % 1-20 24,46 26,83

UKRAINIAN BUSINESS 
BANK 40 % 1-20 21,45 24,48

Ukrsocbank, UniCredit Bank ™ 30 % 1-20 23,26 25,03
Khreschatik 40 % 1 25 25

Habitation is in Sun luch BM Bank 25 % 1-20 15,09 17,74
RC «Holguin city» Kievan Rus 20 %, 40 %, 50 % 1-10 15,59 19,67
Objects «Housing Invest» Savings bank of Ukraine 30 %, 40 % 1-20 17,66 20,85

RC «Elegant» Pireus Bank 30 %, 51 % 1-20 18,1 21,27
Bucha

Tavrika
30 % 1-30 15,04 16,81

Kyiv
40 %, 60 %, 80 % 1-20 12,82 18,8Cottage town «bright stars»

Objects «Kievgorstroj» Ukrgazbank 20 % 1-20 17,95 20,57

RC «Gull-2» Ukrgazbank 20 %, 50 % 1-20 15,35 18,39

RC «Park Lake»
Delta Bank 30 %, 40 % 1-10 20,3 23,09

Ukrsocbank, UniCredit Bank ™ 30 % 1-20 21,06 22,83

RC «Bast Grad»
Ukrsocbank, UniCredit Bank ™

40 % 1-20 16,3 18,03

RC «Grand Life» 25 % 1-20 21,05 21,92
RC «River Stone» 45 % 1-20 21,1 22,83
RC «Vasilkovsky» Khreschatik 35 % 1 19 19

Table 2  (continuation)

35 % Savings bank of Ukraine 17,57 17,6

40 % UKRAINIAN BUSINESS BANK 21,45 23,08
Savings bank of Russia (Ukraine) 24,91 24,94

50 %

Pireus Bank 22,1 22,15
Credit Agricole 23,16 23,25

Kredobank 23,23 23,27
Savings bank of Russia (Ukraine) 24,41 24,44

70 % Industrialbank 24,1 24,1

80 % Industrialbank 23,1 23,1

Today the major factors that hinder growth in 
the mortgage market in Ukraine and the provision 
of affordable housing is the lack of specialized 
institutions of the mortgage market and mortgage 
insurance guarantee funds, the failure of the banking 
system to work on international reinvestment 
schemes, public distrust of the Ukrainian banks – 

and in fact, no fundamental principles that should 
determine the regulation and availability of mortgage 
interest rates for it.

Conclusions. By promising ways to improve 
the state of mortgage lending should include the 
establishment of specialized mortgage banks that 
may take place in Ukraine only through proper 
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Prospects for mortgages in Ukraine is much 
dependent on economic growth, price stability, 
improve the financial and credit system and the real 
estate market. Mortgages – a reliable and verified way 
to attract private investment of domestic investors. 
Only reliable guarantees, including mortgage and 
emissions on the basis of its mortgage-backed 
securities, will mobilize in large-scale savings and 
direct them to invest in promising sectors.

Improved and more dynamic development of 
mortgage market liquidity and increase its investment 
attractiveness of national priorities will stabilize the 
socio-economic development of Ukraine.
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legal regulation. Consequently, the proposal is only 
possible in case of new regulations that meet the 
requirements of the formation of such banks. Also, 
should work out a mechanism proposed in the 
said Cabinet decision number 343 and remove the 
contradictions of the relationships between business 
and the borrower.

Secondly, it is necessary to establish a unified 
approach to the definition of mortgage lending and 
reliable state-accredited companies and sites that can 
be trusted in mortgage lending, because otherwise 
this uncertainty is credit risk and losses, repayment 
of which mostly remains on the borrower.
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Становление информационного общества с 
основанием в форме сетевой экономики озна-
меновало начало глобальной ценностной моди-
фикации системы экономических отношений и 
законов. В условиях массового дробления цен-
ностных взглядов, распространения феноменов 
символической ценности явления экономиче-
ской процессуальности становятся все более не-
предсказуемыми. Характер указанных явлений 
со всей очевидностью был продемонстрирован 
в ходе глобального финансово-экономического 
кризиса, разрушительные последствия которого 
не преодолены до сих пор. Нарастание явлений 
социально-экономической процессуальности и 
неопределенности хозяйственных перспектив 
актуализировало проблему общественного вы-
бора, а вместе с ней и глобальный социальный 
запрос на формирование принципиально новой 
логической парадигмы общественного бытия во 
всех его проявлениях. Со всей силой заявила о 
себе потребность социально-экономического ос-
мысления теории относительности. Адекватным 
ответом на указанный запрос является форми-
рование релятивистской социально-экономи-
ческой теории, способной отобразить генезис и 
исторические судьбы своего объекта как слож-
ного событийного образования в единой про-
странственно-временной системе координат, со-
держащей предпосылки и возможности много-
уровневого выбора субъектов в вероятностном 
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диапазоне от абсолютной случайности до жест-
кой детерминации.

При этом релятивистская экономическая па-
радигма должна обеспечить не просто созерца-
тельное мировосприятие, но деятельное миро-
воззрение для хозяйствующих субъектов, то есть 
высветлить предпосылки и обосновать меха-
низмы трансформирования всего многообразия 
вариантов возможного социально-экономиче-
ского выбора в русло управляемой процессуаль-
ности, отображающее, как сказал бы К. Поппер, 
взаимосвязанную систему из облаков и часов, в 
которой даже самые лучшие часы в своей моле-
кулярной структуре оказываются облакоподоб-
ными1. Действительно, абсолютная свобода вы-
бора, равно как и жесткая причинно-следствен-
ная его детерминация есть лишь предельные 
варианты (законы) развития сложных систем; 
только в своем промежуточном, взаимоперете-
кающем, относительном состоянии они могут 
быть адекватно отображены логикой познания, 
несводимой к вероятностным представлениям 
и раскрывающей пути конструирования гармо-
ничного порядка из хаоса, на которых снимается 
сама проблема выбора и сопутствующее ей со-

1 В соответствии с логикой К. Поппера, облака символизируют 
такие физические системы, которые, подобно газам, ведут себя в 
высшей степени беспорядочно, неорганизованно, неопределенно. 
Надежные маятниковые часы, напротив, воплощают системы, 
поведение которых регулярно, упорядоченно и точно предсказуемо.
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стояние неопределенности перспектив. Логику 
Срединного пути как русло, пролегающее между 
двумя крайними (предельными) подходами, каж-
дый из которых символизирует отчуждение,  – 
«концепцией мира, управляемого законами, не 
отставляющими места для новации и созидания, 
и концепцией … абсурдного, акаузального мира, 
в котором ничего нельзя понять»2, – призвана 
сегодня сформировать политическая экономия с 
помощью теории экономической ценности.

Общеметодологический статус теории эконо-
мической ценности в узком (в системе экономи-
ческих наук) и широком (как ядра философии 
хозяйства) смысле обусловливается трансцен-
дентной сущностью понятия и отношений эконо-
мической ценности как блага, единого в троякой 
определенности предельной полезности, стоимо-
сти и цены. Основополагающим институтом эко-
номической ценности является цена. Отображая 
взаимное перетекание отношений стоимости (бы-
тия экономического времени) и предельной по-
лезности (бытия экономического пространства), 
институт цены выступает генетической единицей 
хозяйственной системы, способной эффективно 
синтезировать, хранить и транслировать соци-
ально-экономическую информацию, обеспечивая 
подчинение механизма совокупного обществен-
ного воспроизводства законам экономической 
эффективности и социальной справедливости. 
Экономическое благо (ценность) как институт, та-
ким образом, в свернутом виде содержит в себе не 
только сугубо экономическую, но и социальную 
составляющую общественного хозяйственного 
организма (универсума). Институт цены есть ус-
ловие, содержание, результат и мера экономиче-
ского выбора хозяйствующих субъектов в систе-
ме природа – человек – общество, объединяющей 
естественно-экономические, организационно-
экономические и социально-экономические свя-
зи и отношения. Любой индивидуальный выбор 
в такой системе является лишь элементом обще-
ственного выбора и в свернутом виде содержит в 
себе (в своей ценностной генетической памяти) 
все историческое наследие прошлого выбора, а в 
ценностных ожиданиях – все многообразие ва-
риантов будущего выбора. Цена выбора много-
осмысленна и проясняется в ходе взаимодействия 
ценностей, норм и оценок, отображающего взаи-
мосвязь выбора целей и средств реализации хо-
зяйственной деятельности в условиях экономиче-
ских альтернатив.
2 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса 
времени.  — М. : Прогресс, 1999. – С. 216.

Институт выбора фокусирует ценностные от-
ношения, объединяя экономическую ценность 
со всеми другими ее формами и проявлениями 
и тем закладывает основы для формирования 
целостной институциональной картины мира. 
Ценностное основание выбора в конечном итоге 
выводит его за пределы экономического, бытия 
сущего и нацеливает на Высшее благо, высший 
выбор, выбор духовный.

Истоки ценностной методологии как способа 
гармоничного миропостижения и мироустройства 
кроются в первобытном обществе; ее основания 
были заложены философами античности и разви-
ты теологами средневековья. В самом общем виде 
ценностная методология есть рефлексия (от позд-
нелатинского reflexio – «обращение назад»), логика 
познания объекта, законов его функционирования 
и развития через самопознание деятельного хо-
зяйствующего субъекта в системе координат при-
рода – человек – общество. Это – самонаблюдение 
посредством выхода за собственные пределы, пре-
одоления собственного «я»; самопостижение, на-
правленное вовне, обусловливающее восхождение 
к Высшему благу. В условиях, когда экономика не 
играла главенствующей роли в формировании си-
стемы отношений и институтов хозяйственного 
организма общества, теория ценности развива-
лась преимущественно усилиями философии и 
теологии. Со временем экономические отношения 
в системе общественного хозяйствования приоб-
ретают всеобщий характер, а стоимость образует 
содержание целевой функции этой системы. Одно-
временно полномочия в объяснении ценностных 
механизмов функционирования и развития обще-
ственного хозяйства переходят к экономической 
теории. Преемственность ценностной методологии 
в трудах В. Петти, А. Смита, Д. Рикардо позволила 
этим авторам сформировать логику Срединного 
пути – классическое русло течения экономической 
мысли, отображающее методологию превращен-
ных экономических форм.

В течение XX столетия в развитии экономиче-
ской науки обозначились две противоположные 
тенденции, обусловившие ее исследовательские 
возможности и статус в обществе на начало XXI 
века. С одной стороны, здесь были сформированы 
теоретические основы модели общего экономиче-
ского равновесия и устойчивого развития систе-
мы общественного хозяйства. К концу XX века эта 
модель переросла узкие рамки локальной теоре-
тической концепции и приобрела глобальное зна-
чение, во-первых, как интегративная (междисци-
плинарная) парадигма, во-вторых – как идейная 
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платформа для обоснования условий равновес-
ного функционирования и устойчивого развития 
глобального хозяйствующего социума (универсу-
ма). Одновременно статус ведущей научной док-
трины приобрела экономическая теория в целом. 
С другой стороны, обозначившийся в XIX веке 
ценностный раскол методологического ядра эко-
номической науки, во второй половине XX века 
достиг своего апогея. «Замкнувшиеся на себя» 
абсолютно трудовая теория стоимости и мар-
жинальная доктрина неоклассического синтеза 
окончательно отошли от логики Срединного пути, 
спровоцировав кризис экономической теории и ее 
общеметодологическую несостоятельность.

Отход основополагающих ветвей экономи-
ческой науки от логики Срединного пути имел 
не только умозрительно теоретические послед-
ствия; он отобразил и ознаменовал феномен 
«субъективизации» рыночной цены под влияни-
ем деятельности предпринимательства, крупного 
бизнеса, государства. Инструментальное отно-
шение к цене как орудию реализации корыстных 
целей хозяйствующих субъектов, выхолащива-
ние ее трансцендентной сущности посредством 
политики хозяйственной монополии и экономи-
ческой демократии обусловили ценностную де-
градацию самих субъектов. 

Между тем, ценностная методология сегодня не 
исчезла и не девальвировалась. Методологическую 
преемственность с наследием классической поли-
тической экономии можно отчетливо наблюдать 
в трудах А. Маршалла, Й. Шумпетера, Ф. Найта, 
Дж. Кейнса, П. Сраффы, Дж.  Робинсон, Дж. Гэл-
брейта. Несмотря на то, что идеи, подходы, концеп-
ции этих и других авторов сегодня «упрятаны на 
задворки» официальной маржинальной доктрины 
и рассматриваются здесь как дополнения к теоре-
тической конструкции неоклассического синтеза, 
именно они обеспечивали подлинно научные ис-
следования и творческие «прорывы» в экономи-
ческой теории на протяжении XX века. В 1960-е 
годы в недрах логики Срединного пути сформиро-
валась новая модель экономического равновесия. 
Эта модель как форма реализации рикардианской 
идеи неизменной меры экономической ценности, 
предвосхищенной А. Смитом, была развернута в 
концепции стандартного товара П. Сраффы, кото-
рая методологически сомкнула трудовую теорию 
стоимости, общую теорию занятости, процента и 
денег, модель общего экономического равновесия, 
институциональную теорию цены – то есть прак-
тически всю политическую экономию в единстве ее 
маржинального, стоимостного и институциональ-

ного подходов. Модель стандартного товара мож-
но считать одним из важнейших научных дости-
жений XX в. на пути прояснения социально-эко-
номических оснований теории относительности. 
Однако в силу идеологических причин концепция 
П. Сраффы длительное время была скрыта от ис-
следовательских взоров и до сих пор не получила 
адекватного осмысления и достойного развития в 
экономической науке.

Размывание основ равновесия хозяйственной 
системы сегодня продолжается, оно происходит 
вследствие модификации механизмов рыночного 
ценообразования. Глобальный вызов бытия за-
ключается в том, что мировой хозяйственный со-
циум (универсум) находится в точке бифуркации. 
В условиях произвола и хаоса, полагаясь исклю-
чительно на законы экономической самооргани-
зации, человечество не может сделать глобальный 
выбор в пользу жизни. Новый хозяйственный по-
рядок не может быть сформирован прежними ме-
тодами, он должен строиться с учетом изменения 
целевой функции экономической системы, кол-
лективными усилиями на основе отношений до-
брой воли и доверия между всеми субъектами на 
всех уровнях хозяйствования. Методологическое 
обоснование такого порядка с необходимостью 
требует восстановления логики Срединного пути.

Восстановление логики Срединного пути 
предполагает:

а) преодоление научных амбиций предста-
вителями трех крупнейших экономических школ 
(теории трудовой стоимости, маржинализма, 
институциональной экономики), а вместе с тем 
идеологической неприязни и отчуждения между 
ценностными подходами в исследованиях;

б) методологическую «чистку» ценностно-
го ядра каждой из названных школ, освобожде-
ние теории стоимости, предельной полезности и 
цены от сложившихся в прошлом стереотипов их 
понимания;

в) возрождение теории стоимости и цены на 
объединяющей платформе экономической цен-
ности (блага) как теории бытия экономического 
пространства-времени.

Логико-исторический процесс формообразо-
вания экономической ценности является акту-
альным, ибо он есть одновременно «разворачи-
вание истории в современность», а следователь-
но, составляет сердцевину теории переходной 
экономики и процессуальности вообще. Воспро-
изводя и анализируя этот процесс, политическая 
экономия способна сформировать предпосылки 
нового миропонимания и мироустройства.
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The formation of information society with a 
network economy as a base marked the beginning 
of a global value modification of the economic 
relations and laws system. Under conditions of mass 
valuable views fragmentation, spread of symbolic 
value phenomena and economic processuality 
become increasingly unpredictable. The nature of 
these phenomena was clearly demonstrated during 
the global financial and economic crisis, destructive 
effects of which have not been overcome yet. The 
adequate response to this query is the formation of 
relativistic socio-economic theory that can reflect 
the genesis and historical destiny of its object as a 
complex event unity in a unified spatiotemporal 
coordinate system containing the conditions and 
opportunities of multi-level selection of subjects in 
the probable range from absolute chance to rigid 
determination.

During the XX century the development of 
economic science was characterized by two opposite 
tendencies that formed its research capacity and 
status in a society at the beginning of the XXI century. 
On the one hand, the theoretical basis of general 
economical balance and sustainable development 
models of the socialized economy system were 
formed. On the other hand, in the second half of the 
XX century value split of economics methodological 
core reached its culmination. The absolutely labor 
value theory and margin doctrine of neoclassical 
synthesis finally moved away from the logic of the 
Middle Path, provoking a crisis of economic theory 
and its general methodological inconsistency.

Today the diffusion of economic system balance 
continues. It happens as a result of market pricing 
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mechanisms modification. The global being challenge 
consists in the fact that global economic society (the 
universe) is located at the bifurcation point. Under 
the conditions of tyranny and chaos, relying only on 
the laws of economic self-organization, humanity 
cannot make a global choice in favor of life. New 
economic order cannot be formed with the help 
of previous methods. It should be built with due 
regards for changes in economic system objective 
function by collective efforts based on goodwill and 
trust between all members at all management levels. 
Methodological grounds of this order require the 
Middle Path logic recovery which involves:

a) overcoming of scientific ambitions by repre-
sentatives of three major economic schools (theory 
of labor value, marginalism, institutional economics) 
as well as ideological hostility and alienation between 
value-based approaches in researches;

b) methodological «cleaning» of valuable core of 
each of the schools, release of value theory, marginal 
utility and prices from formed stereotypes in their 
understanding;

c) value and price theory revival on the basis of 
unifying platform of economic value (benefit) as 
being theory of economic space-time.

Logical and historical process of economic value 
shaping is very urgent, because it is «the unfolding 
of history into the present process» and, therefore, 
constitutes the core of transition economy and 
processuality theory in general. Reproducing and 
analyzing this process, political economy can generate 
new background for world outlook and world order.
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Постановка проблеми. Поняття «соціальна 
політика» на сьогодні використовується не тіль-
ки вченими і практиками, але є одним з поши-
рених понять також і в повсякденному житті, 
воно характеризує забезпеченість соціальних 
груп суспільства сприятливими соціальними 
умовами. Проводяться численні наукові дослі-
дження в галузі соціальної політики. Існує зна-
чна різноманітність поглядів у трактуванні со-
ціальної політики серед західних і українських 
дослідників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання функціонування, розвитку та вдоско-
налення діяльності соціальної сфери постійно 
перебувають у полі зору вітчизняних та зару-
біжних учених. Теоретичні та практичні аспекти 
формування та удосконалення соціальної по-
літики знайшли своє відображення у працях 
В. Баумоля, О. Беляєва, Л. Богуш, М. Вдовиченка, 
О. Грішнової, Б.  Данилишина, М. Долішного, 
М. Дробнохода, Л. Ерхарда, В. Євсєєва, Т. Заяць, 
Д. Карамишева, Т. Качали, В. Козака, А. Колота, 
О. Кочерги, В. Кременя, В. Куценко, Х. Ламберта, 
В. Лехана, Е. Лібанової, А. Мазаракі, С. Марєєва, 
І. Михасюка, В. Москаленка, В. Новикова, Т. Но-
суліч, Я.  Остафійчука, М. Паламарчука, О. Па-
ламарчука, О. Палій, В. Паретто, А. Пігу, В. Про-
скурякова, В. Рутгайзера, У. Садової, Л. Семів, 
В.  Скуратівського, М. Фащевського, Л. Шевчук, 
Л. Чернюк, Ю. Шпильової та ін.
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Проте сучасні ринкові трансформації у краї-
ні актуалізують необхідність удосконалення 
існуючих та напрацювання нових теоретико-
методологічних, методичних і прикладних засад 
реалізації соціальної політики регіону.

Метою статті є дослідження державної 
соціальної політики в ринкових умовах госпо- політики в ринкових умовах госпо-
дарювання.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. H. А. Волгін подає таке визначення 
соціальної політики: «Соціальна політика − сис-
тема (сукупність) заходів (дій, заходів), прийня-
тих її суб’єктами і спрямованих на підвищення 
рівня життя населення. Соціальна політика − це 
система взаємодій і взаємин соціальних груп із 
життєзабезпечення населення, зростання рівня 
та якості його життя». Соціальна політика демо-
кратичної держави покликана покращувати со-
ціальний стан не тільки тих чи інших соціальних 
верств, соціальних груп, але й народу в цілому. 
Соціальне ж положення є результатом дії низки 
важливих факторів, які утворюють різні суспі-суспі-
льні обставини: економічні умови, власність, 
суспільний лад, політичний режим, екологічна 
безпека тощо [2].

Серед вчених існують різні погляди, підходи 
до визначення поняття «соціальна політика». 

І. Лаврененко вважає: «Соціальна політика – 
це діяльність з управління соціальною сферою 
суспільства, покликана забезпечити життя й від-
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творення нових поколінь, створити передумови 
для стабільності й розвитку суспільної системи і 
гідного життя людей».

У працях Б. В. Ракитського, Г. Я. Ракитської об-
ґрунтовано концепцію соціальної політики, засно-
вану на класовому підході, на аналізі співвідношен-
ня сил у суспільстві: «Співвідношення соціальних 
сил це конкретно-історичне співвідношення сту-
пенів впливу різних соціальних сил на суспільні 
процеси і тим самим на міру обліку конкретно-
історичних і стратегічних інтересів різних соціаль- і стратегічних інтересів різних соціаль-
них груп і спільнот в суспільному розвитку».

А. Н. Аверін у роботі «Соціальна політика 
держави» дає визначення в аспекті дієвого під-
ходу: «Соціальну політику можна розглядати як 
діяльність, спрямовану на вирішення соціальних 
проблем у суспільстві, розвиток його соціальної 
сфери, створення умов для життя людей, забезпе-
чення їх соціальних потреб, інтересів і гарантій, 
представлення соціальних послуг. Вона є певним 
видом діяльності, яку здійснюють різноманітні 
суб’єкти соціальної політики» [1].

Соціальна політика держави, як відзначають ба-
гато дослідників – це найважливіший соціальний 
механізм перетворення суспільства. Суб’єктами 
соціальної політики є: держава (загальнодержав-
ний і регіональний рівні), саме громадянське сус-
пільство, приватні корпорації. Вони здійснюють 
як профілактичний, так і компенсаційний соціаль-
ний захист, соціальну підтримку.

Соціальний захист здійснюється в найрізно-
манітніших сферах суспільного життя: фінан-
совій, промисловій, сфері послуг: екологічних, 
медичних, освітніх тощо. В умовах існування 
держави визначення та обґрунтування соціальної 
політики в регіоні набуває важливого значення, 
оскільки саме регіони безпосередньо реалізують 
на практиці державну політику.

При формуванні та реалізації соціальної полі-
тики необхідно здійснювати такі дії:

- дослідити і надати порівняльну оцінку ре-
ально існуючої якості життя всіх соціальних верств 
і соціальних груп населення, а також якості життя 
суспільства в цілому в конкретні періоди часу;

- передбачати і прогнозувати можливі зміни 
положення цих соціальних спільнот під впливом 
реально діючих соціально-економічних, політич-
них факторів;

- розробляти, а при необхідності і коригува-
ти програму дій з соціального розвитку суспіль-
ства (соціальної групи, регіону), виходячи з його 
економічних станів, можливостей.

Соціальна політика є цілеспрямованою і пла-
номірною діяльністю державних та громадських 

інститутів щодо погодження інтересів різних 
соціальних верств суспільства в сферах вироб-
ництва, розподілу і споживання матеріальних, 
соціальних і духовних благ.

Управління соціальним розвитком на будь-
якому рівні територіальної організації – це комп-
лекс заходів з виявлення і вирішення існуючих со-
ціальних проблем, тобто зводиться до того чи ін-
шого варіанту розробки та реалізації соціальної по-
літики. Тому соціальну політику можна визначити 
і як діяльність суб’єктів управління різного рівня, 
спрямовану на управління соціальним розвитком 
суспільства. На загальнонаціональному рівні соці-
альна політика є одним з найважливіших напрямів 
внутрішньої політики держави, який пов’язаний з 
відтворенням соціальних ресурсів і забезпеченням, 
як стабільності соціальної системи, так і динаміч-
ності її розвитку. Метою соціальної політики є ре-
гулювання відносин між суспільством та окремими 
соціальними суб’єктами, спільнотами, соціальними 
групами. Вона покликана вирішувати протиріччя 
між інтересами різних суб’єктів, між поточними і 
перспективними інтересами суспільства. Соціаль-
на політика реалізується за допомогою соціальних 
заходів та здійснення соціальних програм, що про-
водяться державними, регіональними та місцевими 
органами, а також приватними корпораціями і дея-
кими громадськими організаціями [2].

Концепцію соціальної політики визначено в ас-
пекті теорії «соціальної держави», основного інсти-
туту визначення та реалізації політики. Слід під-
креслити, що соціальна діяльність держави поча-
лася значно раніше виникнення понять «соціальна 
держава», «держава загального благоденства». Про 
це свідчить хоча б перелік історично значущих за-
конодавчих актів тільки однієї європейської дер-
жави − Об’єднаного Королівства Великобританії 
і Північної Ірландії (Англії): Закон про допомогу 
бідним 1601 р., Закон про підприємства 1819 р., 
Новий закон про допомогу бідним 1834 р., Закон 
про 10-годиний робочий день 1847 р., Закон про 
підприємства 1853 р., Закон про початкову освіту 
1870 р., Закон про охорону здоров’я 1875 р., Закон 
про біржу праці 1905 р., Закон про політику щодо 
врегулювання заробітної плати 1909 р.

З появою кейнсіанства (на початку 30-х років 
XX століття) почалося теоретичне і практичне 
обґрунтування положення про те, що держава по- положення про те, що держава по-
винна нести відповідальність за життя громадян.

Основні принципи та характеристики сучасних 
соціальних держав реалізуються через систему на-
дання соціальних послуг: державне утворення і 
надання стипендій студентам (далеко не у всіх краї-
нах), державної медицини (без оплати за ці послуги 
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з боку хворих), пенсій, особливої турботи для інва-
лідів, дітей, максимальної тривалості допустимо-
го робочого дня, мінімально допустимого розміру 
оплати праці (в годинах, місяцях і т. д.), обов’язкові 
дні відпочинку, оплачувана відпустка тощо.

Вибір соціальної моделі є головним і основним 
завданням для кожного суспільства на певному 
етапі його історичного розвитку − еволюційного 
або революційного [3].

Теорія і практика соціальної держави без-
посередньо пов’язані з появою і визнанням 
«другого покоління» − соціальних та еконо-другого покоління» − соціальних та еконо- покоління» − соціальних та еконо-
мічних прав (перше покоління – громадянські, 
політичні права).

У кінці XIX – початку XX ст. переважаючими 
стали два напрямки – лібералізм і марксизм, між 
якими і розгорнулася ідейно-політична бороть-
ба, що вийшла з часом за суто теоретичні рамки 
і проявилася на конкретних державних пере-
твореннях. Ідеї лібералізму ґрунтувалися на ви-
знанні верховенства двох начал: індивідуальної 
свободи людини та суспільно-політичного прин-
ципу – «від людини – до держави». Марксистські 
ідеї та практика виходили з інших мотивів: інди-
відуальна рівність людини (насамперед майнова) 
суспільно-політичний принцип – «від держави − 
до людини». Після другої світової війни (1939–
1945 рр.) у багатьох країнах Європи почався пері-
од глибоких соціальних перетворень, викликаних 
розгромом фашизму, загальною демократизацією 
всіх сторін політичного та економічного жит-
тя, що розгорнулася в міжнародних відносинах 
деколонізації, прагненням не тільки подолати 
наслідки II Світової війни, але і гарантувати пра- II Світової війни, але і гарантувати пра-
вовий і соціальний захист громадян. Соціальна 
політика «соціальної держави» шляхом збалан-
сованого регулювання соціально-економічних 
відносин покликана створити необхідні умови 
для стабільності, забезпечити відносний баланс 
інтересів між різними соціальними верствами, 
створити ефективну систему соціального захисту 
соціально найуразливіших верств населення.

Наступним базовим концептуальним принци-
пом соціально орієнтованої політики є теорія соці-
альної ринкової економіки, основи якої були впер-
ше сформульовані відразу ж по закінченні Другої 
світової війни німецькими економістами, серед 
яких виділяється А. Мюллер-Армак, якій ця теорія 
зобов’язана своєю назвою (soziale Marktwirtschaft). 
Теорія соціальної ринкової економіки з’явилася не 
на порожньому місці. Її попередницею вважається 
німецька школа ордолібералізму, заснована в 30-і 
роки XX сторіччя Фрайбурзькими економістами 
В. Ойкеном, Ф. Бьомом та ін. Ключовим для ор-

долібералів стало поняття «порядок», залежно від 
ступеня присутності якого економічні системи мо-
жуть варіюватися від ринкової до жорстко керо-
ваної. Ця теорія потім отримала визнання в інших 
розвинених європейських країнах і зайняла свою 
нішу в світовій економічній науці.

Поява теорії соціальної ринкової економіки 
пов’язана з новим етапом розвитку капіталізму, в 
який він вступив після подолання на початку 30-х 
років XX століття надзвичайно гострої світової 
економічної кризи [4]. 

У 90-ті роки XX сторіччя в світовій і вітчизняній 
економічній науці стала розроблятися концепція 
соціального капіталу, яка ґрунтується на постула-
тах неоінстітуціоналізму. Як можна зрозуміти з чис-
ленних пропонованих визначень, під соціальним 
капіталом розуміють стан соціального середовища, 
який визначається характером державних, корпо-
ративних і міжособистісних відносин.

Прагнучи універсалізувати ринкові відносини і 
підпорядкувати їм взаємини людей, прихильники 
концепції соціального капіталу визначають ресурси 
життєдіяльності людини і суспільства самостійни-
ми формами капіталу, серед яких фігурує капітал 
економічний, фізичний, людський, культурний, 
соціальний, адміністративний, політичний і на-
віть символічний. Однак оголошення, наприклад, 
трудових ресурсів капіталом означає, що вони є са-
мозбільшуючою вартістю і відтворюються самі по 
собі, тоді як вони лише беруть участь у кругообігу 
капіталу саме як ресурси поряд з сировиною, ма-
шинами та грошима. Крім того, капітал функціонує 
лише як конкретна приватна власність. Про капітал 
в масштабах всієї країни або галузі можна говорити 
умовно, розуміючи під цим терміном або суспільне 
багатство, або сукупність реально функціонуючих 
приватних капіталів. При цьому дослідники змі-
шують поняття «капітал» і «ресурс». За аналогією 
з такими загальновідомими формами капіталу, як 
промисловий, торговельний, банківський, фінан-
совий, можна було б назвати соціальним капітал, 
який діє у соціальній сфері, куди приватні підпри-
ємці вкладають свої кошти з метою отримання при-
бутку. Термін «соціальний капітал» може вживати-
ся для позначення соціальної ролі, яку приватний 
капітал відіграє в суспільстві, особливо в соціальній 
ринковій економіці. Але необхідно розглядати влас-
тивості капіталу, які проявляються по різному на 
різних етапах економічного розвитку. Соціальний 
капітал в розумінні прихильників теорії соціально 
орієнтованої економіки в кращому випадку може 
претендувати на роль складової частини сукупного 
капіталу, якими є постійний і змінний, основний і 
оборотний капітали, а також такі використовувані 
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ресурси, як знаряддя праці, сировинні засоби ви-
робництва, наймана робоча сила, підприємницьке 
мистецтво, природні та соціальні умови застосу-
вання капіталу.

Головна проблема полягає в знаходженні опти-
мального співвідношення між природними еконо-
мічними процесами і державним регулюванням. 
Співвідношення це мінлива, хоча загальна тенденція 
до посилення державного втручання та норматив-
ного регулювання чітко проглядається, особливо в 
періоди тривалої рецесії і економічного спаду. Тра-
диційно в період рецесії держава реально впливає 
на стихійні процеси в економіці, насамперед шляхом 
регулювання грошової маси в обігу і через банків-
ську і фінансову системи, а також засобами прямо-
го і непрямого законодавчого регулювання. Державі 
вдається протистояти такому руйнівному супутнику 
вільного ринку, як монополізм і супроводжує його 
порушення еквівалентного обміну товарами. Удо-
сконалюються механізми впливу на стихійні процеси 
інвестування капіталу через податкову систему, бан-
ківське кредитування і механізм фондових бірж, а 
також через систему зовнішньоекономічних зв’язків, 
складається під впливом загальноприйнятих міжна-
родних критеріїв і стандартів.

Для соціальних держав ключовою є ідея со-
ціального громадянства і, відповідно, соціальних 
прав. Для реалізації соціальної політики необхідні, 
насамеперед, ресурси. За допомогою методів голо-
вним чином економічного аналізу оцінюється те, 
що зазвичай називають «ціною соціальної програ-
ми». Визначаються мінімальні та максимальні роз-
міри витрат, які слід провести для дозволу принай-
мні найбільш гострих соціальних протиріч.

Крім прямих економічних ресурсів, виділених 
за планом для реалізації соціальних програм, іс-
нують ще ресурси соціальної підтримки та соці-
альної дії. Це соціальні резерви, які також можуть 
бути використані в процесі реалізації соціальної 
політики у встановлені терміни.

Соціальна політика причетна до всіх основних 
сфер суспільного життя, а не тільки соціальну сфе-
ру. Суспільні відносини прямо чи опосередковано 
впливають на становище і можливості розвитку 
різних соціальних спільнот, тому на стадії форму-
вання соціальної політики необхідно враховувати:

- пріоритетне значення проблем соціальної 
захищеності населення в умовах ринку;

- істотне підвищення ролі порівняно з ра-
дянським періодом особистого трудового вкладу 
в задоволенні матеріальних, побутових та соці-
ально-культурних потреб населення;

- формування все більшого попиту на соці-
альне партнерство в масштабі всієї країни;

- зростання значення координації дій дер-
жавного центру, регіонів і місцевого самовряду-
вання, спрямованих на соціальний розвиток.

На всіх етапах як формування, так і реалізації 
соціальної політики особливе значення має також 
створення і вдосконалення системи соціальних 
показників, норм, критеріїв відповідно до яких 
будуть проводитися необхідні оцінки соціального 
стану, пріоритетних напрямів діяльності, способів 
реалізації. Причому починати робити слід ще на 
етапі формування соціальної політики, продовжу-
ючи цей процес на наступних етапах. Соціальні по-
казники необхідні і для того, щоб оцінити наслід-
ки реалізації намічених цілей. Тут застосовуються 
головним чином методи статистичного аналізу, 
побудови динамічних рядів з подальшою екстра-
поляцією, експертних оцінок, математичного мо-
делювання. Використання нових технологій забез-
печує розробку і реалізацію соціальної політики в 
регіонах, сприяє підвищенню її ефективності.

Оскільки наслідки проведених соціальних ре-
форм 90-х років минулого століття для основної 
частини громадян були вкрай несприятливими, на-
селення країни пов’язує наслідки реалізації соціаль-
ної політики з погіршенням свого матеріального ста-
новища, важливо визначити основні концептуальні 
положення соціальної політики, чітко уявляти меха-
нізм її впливу на процеси підвищення рівня і якості 
життя, як на рівні країни, так і окремого регіону.

На державному рівні розробляють і затвер-
джують нормативно-правову базу соціальної по-
літики, ухвалюють основні закони, визначаються 
взаємовідносини між усіма основними рівня-
ми соціальної політики. Наявність самостійних 
суб’єктів соціальної політики розширює можли-
вості соціальних послуг на основі їх взаємодопов-
нення і забезпечує велику гнучкість і мобільність 
соціальної політики. Це дозволяє враховувати 
розмаїття національно-територіального устрою, 
специфіку управлінських структур у регіонах, 
особливості ціннісних орієнтацій, потреб та ін-
тересів різних верств і груп населення. 

Державними органами влади встановлюються 
державні мінімальні соціальні стандарти, які по-
винні гарантовано дотримуватися на всіх рівнях 
соціальної політики. Перед усіма рівнями влади, 
рівнями соціальної політики, але особливо перед 
державним центром стоять завдання призупинен-
ня соціальної деградації, збереження ефективних 
механізмів та соціальних стандартів минулого 
і модернізація механізмів реалізації соціальних 
функцій, адаптації соціальної сфери до ринку.

На державному рівні затверджують державний 
бюджет, що містить і статті витрат на соціальну 
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політику різних рівнів влади. Головну основу фор-
мування соціального бюджету становить держав-
на власність, фінанси, майно, що перебуває у дер-
жавній власності і передане відповідним органам 
державного управління. Найважливішою умовою 
ефективної соціальної політики є наповненість бю-
джету, повноцінна його дохідна частина, збалансо-
ваність доходів і витрат. Державні фінанси, в які 
входять бюджети центрального уряду та місцевих 
органів влади − являють собою економічну основу, 
на якій тримається вся система державної участі в 
господарському житті країни; вони ж − найважли-
віший інструмент економічної політики уряду. На 
сьогодні через систему державних фінансів пере-
розподіляється від третини до половини валового 
національного продукту країни. Механізм цього 
перерозподілу (через податки і витрати) передба-
чає здійснення трьох головних функцій:

1) фіскальної функції, тобто забезпечення 
необхідних ресурсів для урядової діяльності;

2) функції економічного регулювання, коли 
податки і витрати використовуються як важелі 
здійснення певних цілей економічної політики;

3) функції деякого вирівнювання доходів 
завдяки прогресивній системі оподаткування, а 
також системі трансфертних платежів бідним, 
безробітним, інвалідам, дітям тощо.

Здійснюючи ці функції, державна влада всіх 
рівнів повинна піклуватися і про те, щоб загаль-
ний рівень податків, їх структура, ступінь прогре-
сивності, а також структура витрат і трансфертів 
не повинні послаблювати стимули до заоща-
джень, інвестицій, підприємницької та трудової 
діяльності.

Нині параметри реалізації соціальної політи-
ки держави визначаються такими соціальними 
напрямками:

- Політика зайнятості і соціально-трудових 
відносин;

- Політика доходів;
- Політика відтворення населення;

- Політика розвитку соціальної сфери;
- Регіональна соціальна політика.

Водночас проблема соціального розвитку те-
риторій за роки реформ різко загострилася. Ви-
явилася неоднакова ступінь адаптації регіонів до 
нових ринкових умов при значному зменшенні 
обсягів державної підтримки. Посилилися від-
мінності між регіонами і за розміром фінансу-
вання соціальних витрат з державного бюджету 
і бюджетів інших рівнів, що призвело до збіль-
шення територіальних диспропорцій у забезпе-
ченні населення соціальними допомогами, по-
слугами освіти, охорони здоров’я, культури. У 
цілому, збільшилися розбіжності у забезпеченос-
ті регіонів об’єктами соціальної інфраструктури. 
Надмірні відмінності в якості життя населення 
центру і периферії, фінансово благополучних і де-
пресивних регіонів сприймаються суспільством 
як порушення принципів соціальної справедли-
вості. Не завжди дотримується пропорційність у 
рівні економічного потенціалу і соціального роз-
витку регіонів, що є важливим критерієм розум-
ної регіональної політики.

Висновки. Підбиваючи підсумки слід зазна-
чити, що соціальна політика держави є найваж-
ливішим соціальним механізмом перетворення 
суспільства. В якості суб’єктів соціальної політики 
можуть бути: держава, саме громадянське суспіль-
ство, приватні корпорації. Вони здійснюють як 
профілактичний, так і компенсаційний соціальний 
захист, соціальну підтримку в самих різних сферах 
суспільного життя: фінансовій, промисловій, сфе-
рі послуг, екологічній, медичній, освітній. Для того, 
щоб населення схвалювало проведену соціальну 
політику, спрямовану на підвищення його рівня 
і якості життя, необхідно визначити та затверди-
ти соціальні орієнтири суспільного добробуту, в 
тісному взаємозв’язку з соціальними інтересами 
населення, враховуючи можливості конкретних 
верств населення, ресурсні умови регіонів для на-
дання доступних соціальних послуг.
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Statement of the problem. Nowadays the 
concept of «social policy» is used not only by scholars 
and practitioners, but it is also one of the common 
concepts in everyday life, it characterizes supporting 
society social groups by favorable social conditions. 
Numerous scientific studies are being conducted in 
the field of social policy.

The article aims to study social policies under 
market conditions.

Grounds of scientific results. Social policy, as 
noted by many researchers, is the most important 
mechanism of society social transformation. The 
subjects of social policy are: state (at national and 
regional levels), civil society, private corporations. 
They provide preventive as well as compensatory social 
protection and social support. Social development 
management at any level of territorial organization 
is a complex of actions that aim to identify and solve 
existing social problems. It is a variant of social policy 
development and implementation.

Therefore, social policy can be defined as the activity 
of management agents of different levels aimed at social 
development managing. At national level, social policy is 
one of the most important directions of domestic policy 
connected with reproduction of social resources and 
support of social system stability. The purpose of social 
policy is to regulate the relationship between society and 
some social subjects, communities, social groups. It has 
to solve contradictions between the interests of different 
parties, between current and long-term society goals. 
Social policy is implemented through social activities 
and social programs conducted by state, regional and 
local authorities as well as private corporations and 
some public organizations.

JEL Classіfіcatіon: А14, H53, H75

SOCIAL POLICY UNDER THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS

Svitlana I. BOGUSLAVSKA
Lecturer of Finance Department of Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking 
of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Liudmyla V. POTAPENKO
Candidate of Science in Philology, Senior Researcher of Research Laboratory of Scientific Department, 
Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. Different approaches to the definition of the term «social policy» are investigated in the article. 
Social directions of the state social policy realization are defined.
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The idea of social citizenship and thus social rights 
is a leading one for social states. To implement social 
policy any state needs certain resources. In most cases 
methods of economic analysis are used to estimate 
the so called «cost of social programs». To solve 
the most burning social contradictions minimum 
and maximum payments should be defined. At all 
stages of social policy formation and implementation 
particularly importance has the process of creation 
and improvement of the system of social indicators, 
standards, criteria that are used for social status, 
priorities and methods of implementation evaluation. 
And start doing should be at the stage of formation 
of social policy, continuing the process at subsequent 
stages.

Social indicators are also necessary to assess the 
results of goals realization. Methods of statistical 
analysis, modeling of dynamic series followed by 
extrapolation, expert evaluations and mathematical 
modeling are used in the process. New technologies 
provide creation and implementation of social policy 
in regions and improve its efficiency.

At the state level normative legal base of social 
policy is developed and approved, fundamental 
laws are enacted, relationships between all the main 
levels of social policy are determined. The existence 
of independent subjects of social policy enhances 
possibilities of social services and provides high 
flexibility and mobility of social policy. It helps to take 
into account national and territorial order diversity, 
specificity of administrative structures in regions, 
peculiarities of the value orientations, needs and 
interests of various population groups. Nowadays the 
parameters of social policy realization are determined 
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by the following social directions: employment 
and social-labour relations policy, incomes policy, 
population reproduction policy, social sphere 
development policy, regional social policy.

At the same time, the problem of areas social 
development during the years of reforms has greatly 
increased. The difference in degree of regions 
adaptation towards new market challenges under the 
conditions of increased state support was found out. 
These differences are the most obvious in supporting 
the population by social assistance, educational, 
healthcare and culture service. Divergences in 
supporting regions by objects of social infrastructure 
have increased. The facts of life quality differences 
between center and periphery are taken by society as 
a violation of social justice principles. 
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Постановка проблеми. Врахування соціаль-
них факторів як всередині, так і поза межами під-
приємства, дотримання етичних норм, врахуван-
ня в економічній діяльності її людиномірності та 
охорони навколишнього середовища є одними з 
основних питань, які постають перед суб’єктами 
господарювання, які замислюються над майбут-
нім. Саме реалізація цієї мети є не менш важ-
ливою та актуальною, ніж фінансові показники, 
оскільки питання соціальної відповідальності та 
етики бізнесу, здатні так само впливати на вар-
тість бізнесу, як і стандартні показники еконо-
мічного зростання, бо метою виробництва була 
й залишається людина.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження основних напрямків етичної дум-
ки спирається на широке коло джерел – від 
Аристотеля до сьогодення. Побудові концеп-
туальної лінії дослідження сприяли розробки 
таких фахівців з етики бізнесу, елементом яких 
є облік і аудит: В. Ф. Асмуса, В. К. Борісова, 
С. Булгакова, Б. Вайгеля, М. Вебера, Д. Вуда, 
Г. Ф. Ільїна, Л. П. Карсавіна, А. Керолла, П. Коз-
ловскі, А.  Ф.  Лосєва, А.  Лоуренса, М.  Х.  Мес-
кона, Ю.  Ю.  Петруніна, Дж.  Поста, Б.  Рассела, 
Є. Трубецкого, Е. Фромма.
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Анотація. У статті обґрунтовано соціаль-
но-важливі аспекти бухгалтерського обліку та 
етики аудиторської діяльності. Авторами до-
сліджено й обумовлено актуальність існування 
соціального обліку. Систему бухгалтерського 
обліку і аудиту проаналізовано як один із еле-
ментів забезпечення соціальної відповідальнос-
ті сучасного бізнесу.

Аннотация. В статье обоснованы социаль-
но-важные аспекты бухгалтерского учета и 
этики аудиторской деятельности. Авторами 
исследована и обоснована актуальность суще-
ствования социального учета. Система бухгал-
терского учета и аудита рассматривалась как 
один из элементов обеспечения социальной от-
ветственности современного бизнеса. 
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Проблеми християнської моралі і соціального 
вчення висвітлюються в папських енциклі-
ках, Апостольських вченнях і Пастирських 
посланнях, роботах Івана Павла ІІ, виступах та 
публікаціях Блаженнійшого Любомира Гузара.

У сучасній українській філософії тема 
дослідження принципів етики бізнесу та підпри- принципів етики бізнесу та підпри-
ємницької діяльності, їх обліку постає в роботах 
Т. Г. Аболіної, А. А. Герасимчука, А. М. Єрмоленка, 
В. В. Ільїна, М. П. Іщенка, О.  О.  Кисельова, 
В. А. Малахова, В. С. Пролєєва, М. С. Пушкаря, 
В.  А.  Рижка, В.  Я.  Савченка, З.  І.  Тимошенко, 
Л. О. Філіпович, С. В. Шейка.

Для досягнення цілей людино мірності струк-
тура управління суб’єктів господарювання по-
винна враховувати необхідність одержання опе-
ративної та достовірної інформації про вплив 
підприємництва на різні сторони життя суспіль-
ства, перелічені вище. Все частіше у звітах ком-
паній, засобах масової інформації та політичних 
виступах (як зарубіжних, так і вітчизняних) тра-
пляються посилання на так званий соціальний 
облік. «Настільки часте згадування, – стверджу-
ють М. Р. Метьюс та М. Х. Б. Перера, – говорить 
про зростання його значущості в майбутньому 
як області бухгалтерського обліку, яка постійно 
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розширюється, охоплюючи нові невивчені про-
блеми, від розвитку альтернативних напрямів 
до форм звітності про економічний і соціальний 
стан суспільства» [1, с. 623].

Метою статті є виявлення соціально-значимих 
та етичних елементів системи бухгалтерського об-
ліку та аудиту. Актуальність такого дослідження 
зумовлена станом соціальної відповідальності су-
часного бізнесу, зростанням рівня усвідомленості 
наслідків власної діяльності людини для суспіль-
ства і навколишнього середовища.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Зміна підходу до мети господарювання 
призвела до того, що одержання прибутку та по-
стійне прагнення до його збільшення перестало 
бути єдиною метою підприємницької діяльності. 
Рівнозначним завданням стає досягнення соці-
альної мети. І ці два напрями діяльності нерідко 
вступають між собою в конфлікт, який виникає 
через недосконалість функціонування механізму 
так званої досконалої конкуренції. Узгодження 
цих цілей можна досягти за умови поєднання 
принципів ринкової економіки та соціальної 
спрямованості, що втілено в концепції соціально 
орієнтованої ринкової економіки (рис. 1).

Однією з умов соціально орієнтованої еко-
номіки є повна та достовірна інформація про 
діяльність кожного суб’єкта господарювання. 
Вчені, досліджуючи в комплексі розвиток со-

ціально-економічних умов та бухгалтерсько-
го обліку, доводять взаємозалежність та вза-
ємообумовленість цих процесів. За словами 
М. С. Пушкаря, «існування сучасного суспіль-
ства неможливе без бухгалтерського обліку, як 
однієї з інформаційних систем. Водночас, роз-
виток суспільства ставить нові вимоги перед 
системою бухгалтерського обліку» [2, с. 21]. 
Французький вчений Ж. Рішар також зазначає, 
що «подвійна бухгалтерія може, залежно від об-
ставин, бути і соціальною дійсністю і об’єктом 
науки» [3, с. 29]. Відповідно, твердження про 
те, що бухгалтерський облік лише відображає, 
а не формує дійсність, вже не можна вважати 
аксіоматичним.

Враховуючи відкритість кінцевої інформації, 
сформованої в системі бухгалтерського обліку, 
суб’єкти господарювання, звітність яких відо-
бражає низький рівень їх соціальної відпові-
дальності, будуть менш конкурентоздатними в 
умовах соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки. В свою чергу, цей факт спонукатиме влас-
ників та менеджерів до пошуку кращої ніші на 
вітчизняному та світовому ринку. Це призводи-
тиме до перегляду діяльності та виявлення пер-
спектив, однією з яких є удосконалення власної 
соціальної політики, збільшення поточних 
витрат на соціальні заходи всередині чи поза 
межами підприємства.

Рис. 1. Основні засади соціально орієнтованої ринкової економіки
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Бухгалтерський облік за умови його правиль-
ної організації здатний відображати ті суспільні 
явища, які знаходяться на перетині соціальних та 
економічних відносин (рис. 2).

На жаль, значення бухгалтерського обліку не-
рідко недооцінюють, про що влучно висловився 
Я. В. Соколов в післямові до підручника «Теорія 
бухгалтерського обліку» американських авторів 
М. Р. Мэтьюса та М. Х. Б. Перери: «Ми часто гово-
римо про те, як багато в нашому житті поганого, 
але, як правило, не можемо відповісти на просте 

та природне питання: чому? Відповідей на це пи-
тання може бути багато. Одна з них – недостатнє 
розуміння нашими підприємцями, інвесторами, 
менеджерами, фінансовими, податковими та об-
ліковими працівниками сучасних облікових про-
блем. На них дивляться, але не бачать, про них 
чують, але до них не прислухаються. І, як наслі-
док, їх не розв’язують» [1, с. 656]. Це пов’язано, 
зокрема, з тим, що багато хто заперечує наукове 
значення бухгалтерського обліку, сприймаючи 
його лише за технічний прийом.

Рис. 2. Місце бухгалтерського обліку і контролю в системі суспільних відносин

Бухгалтерський облік належить до тих наук, 
результат яких суттєво залежить від людського 
чинника: від життєвих інтересів, прагнень, інтелек-
туальних здібностей та професійних навичок, рис 
характеру, системи цінностей та рівня культури.

«У сучасний період історії роль цінностей по-
лягає в тому, – вважає М. С. Пушкар, – що вони 
виступають одним з видів пізнавальної діяльнос-
ті. Важливе значення має орієнтація досліджень 
на аксіологію, яка є соціально-орієнтованою 
системою для суб’єкта. На вході в таку систему 
знаходиться суб’єкт з його апаратом досліджен-
ня, умовами отримання знань (життєві інтереси, 
прагнення, інтелектуальні та емоційні здібнос-
ті), а на виході – результат пізнання, отримана 
нова інформація, система концептуального зна-
ння. Соціальна позиція дослідника орієнтує його 
на відбір сучасної інформації у відповідності до 
особових та суспільних інтересів» [2, с. 124]. 

Все це свідчить про те, що бухгалтерський об-
лік має велике соціальне значення. Досліджую-
чи соціальний аспект еволюції бухгалтерського 
обліку в ринкових умовах, польський вчений Е. 

Бужин (E. Burzyn) зазначає: «Ринкове регулюван-
ня господарської діяльності не може узгодити 
цілі підприємства з суспільними цілями не лише 
враховуючи практичну неможливість досконалої 
конкуренції (що може бути певною мірою ско-
риговане втручанням з боку суспільства), але та-
кож у зв’язку з тим, що облік, який ведеться на 
підприємствах, є не комплексним, не враховує 
повною мірою суспільних витрат і доходів. Це, 
відповідно, впливає на деформацію вартісного 
виміру» [6, с. 5].

Вітчизняний досвід ведення соціального 
бухгалтерського обліку та складання соціальної 
звітності практично відсутній. У практиці укра-
їнських підприємств та фінансово-кредитних 
установ соціальні звіти є ще незвичним явищем 
(перший соціальний звіт було складено Кредит-
ною Спілкою «Перше Кредитне Товариство» в 
2006 р.), але глобалізаційні та інтеграційні про-
цеси призводять до необхідності все більшого 
їх впровадження. Публікація соціальних звітів 
змушує замислитись над роллю, яку суб’єкти 
господарювання можуть відіграти в суспільно-
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му та господарському житті. Чи є це суто тех-
нічна операція з боку суб’єктів господарювання, 
які шукають нові способи суспільної легітиміза-
ції, своєрідна стратегія, яка має назву «приспа-
ти ворога»? А може, навпаки, вона відображає 
ґрунтовні зміни, які походять з філософії функ-
ціонування сучасного бізнесу?

Повнота та достовірність даних бухгалтер-
ського обліку підтверджується аудиторами. Від-
повідно, правдивість вартісних оцінок соціаль-
но-важливих аспектів господарської діяльності 
підприємств має бути математично розрахова-
ною і аналітично підтвердженою. Тобто, аудитор 
перевіряє не лише числові дані бухгалтерського 
обліку та точність застосування його механізмів, 
а і причинно-наслідкові зв’язки здійснюваних 
операцій як для підприємства, так і для суспіль-
ства. Окрім того, на аудитора опосередковано ля-
гає суспільна відповідальність за ухвалені треті-
ми особами рішення на підставі його висновків.

Слово «аудит» виникло в латинській мові 
близько двох тисяч років тому. Спершу воно 
означало «той, що слухає». У середньовічній 
Європі грамотні та писемні люди зустрічались 
досить рідко і тому «аудитором» називали чинов-
ника, який повинен був вислуховувати звіти по-
садових осіб. Слід зазначити, що на той час попу-
лярною була позиція, про те, що усна форма звіту 
навіть краща за письмову, адже будь-який доку-
мент можна підробити, а от збрехати під суворим 
поглядом аудитора практично не можливо.

Підпис (а раніше і слово) аудитора вважаєть-
ся гарантом достовірності представленої інфор-
мації. Р. Адамс, автор найвідомішої книги у цій 
сфері «Основи аудиту», наводить класичне об-
ґрунтування існування аудиту як практики та 
науки: «Без аудита нет надежности счетов. Без 
надежности счетов нет контроля. А без контроля 
чего стоит власть!» [3, c. 17].

Для реалізації цієї властивості необхідне ак-
сіоматичне дотримання певних умов (як базових 
принципів здійснення аудиторської діяльності):

- чесність і добросовісність аудитора;
- професіоналізм аудитора;
- незалежність аудитора;
- розуміння (знання аудитором психології 

людей, особливостей ринку та галузі бізнесу, 
особливостей та навіть перспектив нормативно-
правового регулювання тощо).

На підставі цих принципів легко охаракте-
ризувати основні відмінності аудиту (як блага 
суб’єкта підприємницької діяльності) та ревізії 
(як форми примусового зовнішнього контролю). 

Мета ревізії – усунення недоліків та викорінення 
зла; мета аудиту – скорочення недоліків та об-
меження зла; ревізор передусім прагне до вста-
новлення законності; аудитор – до встановлення 
істини. Звідси: ревізор хоче добитися максималь-
ної точності даних, аудитор вдовольняється їх 
приблизністю у межах суттєвості; ревізор праг-
не гласності, для аудитора ж збереження про-
фесійної таємниці – перша заповідь; ревізора не 
обирають, аудиторові ж самостійно, за власним 
вибором, клієнт довіряє усю публічну та конфі-
денційну інформацію; працю ревізора оплачує 
держава, винагорода аудитора залежить від ви-
конаної ним роботи та укладеного цивільно-пра-
вового договору [3, с. 7].

При формуванні ринкової економіки в на-
шій країні, по суті, стихійно виник і аудит. Його 
юридична база спершу була пов’язана лише з ді-
яльністю спільних підприємств (співзасновника-
ми яких були нерезиденти України), але з часом 
аудит набув значного поширення. Відповідно 
виникла об’єктивна необхідність у розробці ві-
тчизняного нормативно-правового його забезпе-
чення, що в принципі неможливо без ґрунтовних 
теоретичних досліджень.

«Теория осветляет путь практике. Без нее прак-
тика слепа» [3, c. 10]. Цей постулат давно усвідо-
мили західні вчені, які при розробці теорії аудиту 
користуються висновками визначних філософів 
минулого. Так, визначні економісти Р.  К.  Мауц 
і Г. А. Шараф у своїх працях ґрунтуються на по-ґрунтуються на по- на по-
стулатах Жан-Жака Руссо про те, що людина за 
своєю природою є доброю, а тому аудитор пови- природою є доброю, а тому аудитор пови-аудитор пови- пови-
нен виходити з того, що звіти які підлягають пе-
ревірці складено правильно і не містять зумисних 
викривлень чи помилок. На підставі таких припу-таких припу- припу-
щень Р. К. Мауцом та Г. А. Шарафом у 1961 році 
сформовані перші принципи аудиторської діяль-
ності та етики аудиту [7]:

1. Фінансова звітність та фінансові показни-
ки повинні бути перевірені;

2. Конфлікт інтересів аудитора і адміністра-
ції є неминучим;

3. Фінансова звітність та інша інформація, 
що підлягає перевірці, не містить обумовлених 
таємною змовою чи інших викривлень;

4. Дієва система внутрішнього контролю 
попереджує можливість невідповідностей (пору-
шень правил роботи);

5. Постійне дотримання загальноприйнятих 
стандартів та принципів обліку дає можливість 
мати об’єктивну думку про фінансовий стан і ре-
зультати господарської діяльності; 
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6. Те, що було справедливим для підприємства 
в минулому, буде справедливим і в майбутньому, 
якщо немає доказів протилежного;

7. Коли перевірка фінансової інформації ви-
користовується з метою висловлення незалежної 
думки, то діяльність аудитора регламентується 
тільки його повноваженнями;

8. Професійний статус незалежного аудитора 
адекватний його професійним обов’язкам.

У 1985 р. Робертсон, зазначивши, що посту-
лати Маутца і Шарафа є основою для подальших 
досліджень теорії аудиту, ввів новий постулат. 
Його суть така: «Інформація, яка підлягала пере-
вірці, більш корисна, ніж та, яка їй не підлягала». 
Цей постулат підтверджує прямий зв’язок між 
теорією агентів і теорією аудиту і може викорис-
товуватися в теорії внутрішнього контролю.

Проте на практиці більш реалістичним вияви-
лися погляди Томаса Гоббса, який стверджував, що 
природа людини є порочною, і саме цим зумовлена 
необхідність контролю, а аудитор повинен вважа-
ти, що звіт який він перевіряє складено неправиль-
но та містить зумисні викривлення та помилки.

Беручи до уваги усе вищезазначене, теоретики 
аудиту визначають його сутність так: «Це діяль-
ність з надання необхідних суспільству послуг з 
метою підтвердження видимої правдивості пу-
блічної фінансової звітності підприємств». Між-
народне ж об’єднання практиків аудиту (Комітет з 
аудиторської практики «АРС») дає таке визначен-
ня цієї категорії: «Незалежний розгляд спеціально 
призначеним аудитором фінансових звітів під-
приємства і висловлення думки про них при до-
триманні правил, встановлених законодавством».

Слід зазначити, що ці визначення поняття 
«аудит» не відповідають сучасним вимогам. На 
нашу думку, роз’яснення поняття «аудит» наве-
дене у Законі України «Про аудиторську діяль-
ність» цілком відповідає вимогам ринку, часу та 
економічній сутності і природі аудиту: перевірка 
даних бухгалтерського обліку і показників фі-
нансової звітності суб’єкта господарювання з ме-
тою висловлення незалежної думки аудитора про 
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та від-
повідність вимогам законів України, положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб’єктів господа-
рювання) згідно із вимогами користувачів. 

Тобто, дані бухгалтерського обліку не можуть 
бути достовірними якщо при його веденні не до-
тримано вимог чинних стандартів. Враховуючи, 
що законодавство у сфері бухгалтерського обліку 
є дуже динамічним (з’являються нові стандарти, 

імплементуються вимоги міжнародних стандартів 
фінансової звітності тощо), можна стверджувати, 
що достовірність та об’єктивність в аудиті є дина-
мічною, але абстрактною концепцією, яку в різний 
час можна інтерпретувати по-різному [3, c. 74].

Таким чином, лише висококваліфікований 
спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, прой-
шовши спеціальне навчання щодо особливостей 
галузей бізнесу та їх нормативно-правового ре-
гулювання, отримавши відповідний сертифікат, 
може стати аудитором.

Етичні проблеми характерні практично всім 
видам людської діяльності. Рада з міжнарод-
них стандартів аудиту та надання впевненості 
(РМСАНВ) розробляє Міжнародні стандарти 
аудиту та Міжнародні стандарти завдань з огля-
ду (МСЗО), щодо аудиторської перевірки та 
огляду історичних фінансових звітів, та Міжна-
родні стандарти завдань з надання впевненості 
та етики (МСЗНВЕ), які стосуються завдань з 
надання впевненості, що не є аудитом чи огля-
дом історичної фінансової інформації. До того ж 
РМСАНВ розробляє стандарти контролю якос-
ті для фірм та груп із завдань, які окреслюють 
практичні питання аудиту, надання впевненості 
та супутніх послуг.

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) 
вважає, що внаслідок національних розбіжнос-
тей у культурі, мові, законодавстві і соціальних 
системах завдання з підготовки детальних етич-
них вимог – це, насамперед, завдання організа-
цій-членів МФБ у кожній конкретній країні; ці ж 
організації є відповідальними за впровадження і 
спостереження за дотриманням таких вимог.

Однак МФБ, визнаючи відповідальність бух-
галтерів і аудиторів та вважаючи, що її власна 
роль полягає в наданні рекомендацій, сприянні 
безперервності зусиль і гармонізації, вважала за 
потрібне розробити міжнародний Кодекс етики 
професійних аудиторів як основу для етичних 
вимог до аудиту у кожній країні.

Згідно з Кодексом, цілі аудиторської профе-
сії полягають у виконанні роботи відповідно до 
найвищих стандартів професіоналізму, в досяг-
ненні найкращих результатів діяльності. Такі цілі 
вимагають задоволення чотирьох потреб: 

- довіра – у суспільстві в цілому є потреба в 
довірі до інформації та до інформаційних систем;

- професіоналізм – є потреба в особах, які є 
висококваліфікованими фахівцями своєї справи, 
клієнти, роботодавці чи інші зацікавлені сторони 
можуть без сумнівів визначити їх як професіона-
лів у сфері бухгалтерського обліку;
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- якість послуг – є потреба щодо впевненості 
в тому, що всі послуги, надані професійним ау-
дитором, виконуються згідно з найвищими стан-
дартами якості;

- конфіденційність – користувачі послуг 
професійних аудиторів мають бути впевнені в 
наявності основ професійної етики, що регулю-
ють надання цих послуг.

Для досягнення цілей аудиторської профе-
сії професійні аудитори повинні дотримуватися 
низки необхідних фундаментальних принципів 
(рис. 3):

- Чесність. Професійний бухгалтер повинен 
бути відвертим та чесним, надаючи професійні 
послуги. 

- Об’єктивність. Професійному бухгалтеро-
ві слід бути справедливим та не дозволяти собі 
необ’єктивності або упередженості, конфлікту 
інтересів та впливу інших осіб, які шкодитимуть 
його об’єктивності.

- Професійна компетентність та належна 
ретельність. Професійному бухгалтерові слід 
виконувати професійні послуги з належною ре-
тельністю, компетентністю та старанністю; він 
зобов’язаний постійно підтримувати професійні 
знання та навички на рівні, потрібному для на-
дання клієнтові чи роботодавцеві переваг про-
фесійних послуг компетентної особи, яка спира-
ється на сучасні тенденції у практиці, законодав-
стві та методах роботи.

- Конфіденційність. Професійному бух-
галтерові слід дотримуватися конфіденційності 
інформації, одержаної у процесі надання про-
фесійних послуг, та не слід використовувати (чи 
розголошувати) таку інформацію без належних 
та визначених повноважень, або якщо немає 
юридичного чи професійного права та обов’язку 
розкривати цю інформацію.

- Технічні стандарти. Професійний бух-
галтер повинен надавати професійні послуги 
згідно з відповідними технічними і професій-
ними стандартами. Професійні бухгалтери 
зобов’язані ретельно і кваліфіковано викону-
вати інструкції клієнта (чи роботодавця) тією 
мірою, якою вони сумісні з вимогами щодо чес-
ності, об’єктивності, а у випадку професійних 
бухгалтерів-практиків – незалежності. Крім 
того, вони мають дотримуватися технічних та 
професійних стандартів, що їх поширюють МФБ 
(наприклад, Міжнародні стандарти аудиту), Ко-аудиту), Ко-), Ко-
мітет з Міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку, професійний орган організації-члена 
МФБ або інший регулювальний орган, відповід-
не законодавство.

- Професійна поведінка. Професійний 
бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповіда-
ло репутації професії, повинен утримуватися 
від будь-якої поведінки, яка могла б дискреди-
тувати професію [8, с. 23–53].

Рис. 3. Фундаментальні етичні принципи аудиту

Зобов’язання втримуватися від будь-якої по-
ведінки, яка могла б дискредитувати професію, 
вимагає, щоб організації – члени МФБ, роз-
робляючи стандарти етики, враховували від-

повідальність професійного бухгалтера перед 
клієнтами, третіми сторонами, іншими бухгал-
терами, працівниками, роботодавцями та гро-
мадськістю загалом.
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Висновки. Бухгалтерський облік є об’єктивною 
економічною категорією, що виникла і розвива-
лась разом з такими поняттями як гроші, торгівля, 
економічні відносини у контексті розвитку сус-
пільства. Облікова наука використовує більшість 
загальновідомих методів дослідження для рекон-
струкції господарської діяльності підприємства 
за допомогою облікових записів. Головною метою 
обліку є представлення необхідної інформації для 
користувачів. На підставі облікової інформації 
ухвалюють практично всі управлінські рішення 
на підприємстві, відповідно, управлінський персо-
нал зобов’язаний володіти навичками, принаймні, 
читання (розуміння) фінансових показників. Ці 
показники є ще й основною підставою для вияв-
лення трендів, тенденцій та побудови прогнозних 
моделей управлінським персоналом. Обліковий 
процес є складною, динамічною, багатокомпонент-
ною системою із специфічними взаємозв’язками. 
Відповідно, постає необхідність у проектуванні 
інформаційних систем на основі бухгалтерського 
обліку, адекватних складним системам управління. 
Слід мати на увазі й те, що кожна із систем, якого б 
складною вона не була, не заперечує існування ра-
ніше створених, а навпаки, використовує їх як базу 
і доповнює новими елементами

Метою господарювання суб’єктів підпри-
ємництва є не лише одержання прибутку, а й 
досягнення соціальної мети: як щодо власних 
працівників, так і відносно суспільства в цілому. 
Зменшення конфлікту між цими двома цілями 
господарювання можливе за умов побудови соці-
ально орієнтованої моделі бізнесу, в умовах якої 
можливим є поєднання принципів ринкової еко-
номіки та соціальної направленості.

У ході дослідження доведено взаємозалежність 
та взаємообумовленість розвитку соціально-еко-
номічних умов та бухгалтерського обліку, який 
проявляється в тому, що бухгалтерський облік по-
стійно змінюється відповідно до вимог суспільства 

(це зумовлено тим, що бухгалтерський облік нале-
жить до наук, результат яких суттєво залежить від 
людського чинника), але й соціальні зміни можуть 
бути обумовлені розвитком самого бухгалтерсько-
го обліку. Проаналізувавши погляди вчених щодо 
зарахування бухгалтерського обліку до соціології 
чи економіки, доведено, що бухгалтерський облік, 
за умови його правильної організації, здатний відо-
бражати ті аспекти суспільних відносин, які знахо-
дяться на перетині соціальних та економічних.

Досліджуючи еволюцію бухгалтерського облі-
ку, з’ясовано, що питання висвітлення в бухгалтер-
ському обліку різних сторін соціальної діяльності 
підприємств стали активно обговорюватись в за-
хідній (зокрема, американській) літературі в 60-х 
рр. ХХ ст., але досі не втратили своєї актуальності. 
Вітчизняний досвід ведення соціального бухгал-
терського обліку та складання соціальної звітнос-
ті практично відсутній, але глобалізаційні та інте-
граційні процеси призводять до необхідності все 
більшого його впровадження. Перспективним на-
прямком подальшого дослідження є визначення 
змісту та наповнення поняття «соціальний облік» 
та доведення доцільності чи недоцільності виді-
лення його в окремий вид бухгалтерського обліку.

Аудиторську діяльність прийнято вважати 
вищою формою реалізації облікових вмінь та 
навичок. У процесі її реалізації аудиторові до-
віряють усю комерційну інформацію: установчі 
документи, внутрішню звітність, стратегічні пла-
ни тощо. Відповідно в основу аудиту покладено 
ключові категорії етики: моральність, чесність, 
відповідальність тощо.

У цілому ж бухгалтерський облік як наука і 
практична діяльність тісно пов’язаний з цілою су-
купністю фундаментальних і прикладних дисци-
плін. Теорія обліку передусім спирається на філосо-
фію, яка вивчає найбільш загальні закони розвитку 
суспільства і пізнання. Ці закони визначають роз-
виток теорії і практики бухгалтерського обліку.
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Summary. The important social aspects of 
accounting and auditing ethics are grounded in the 
article. Authors investigate and prove actuality of 
social accounting existence. The system of accounting 
and auditing is analyzed as one of the elements of 
modern business social responsibility.

Internal and external social factors of an enterprise, 
ethical norms, human-oriented economic activity, 
environmental protection – are very urgent issues for 
business entities thinking about future. To solve these 
problems is as important task as to get high financial 
rates. Social responsibility and business ethics can 
influence business effectiveness as well as financial 
indicators of economic growth, because main goal of 
any production was and remains a human being. 

The purpose of the article is to identify socially 
significant and ethical elements of accounting and 
auditing. The urgency of the investigation is caused by 
the state of modern business social responsibility and 
by the fact that level of awareness of business activity 
consequences on human society and environment 
has increased.

Changes in the approach towards business 
targets led to the fact that profit and its increasing 
are not the only aim of business activity. Social 
goals became equivalent objective to achieve. These 
two activity directions are in a conflict that caused 
by lack of so-called perfect competition. To overdo 
this contradiction principles of market economy and 
social orientation should be united, that the main 
concept of social market economy. Accounting, 
while being properly organized, can reflect the social 
phenomena that are at social and economic relations 

JEL Classіfіcatіon: M0, M41, M42

ETHICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND AUDITING

Ivan I. Rudenko
Candidate of Science in Philosophy, Head of the Chair of Philosophy and Social Sciences of Cherkasy Institute of 
Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Olena O. Lavrova
Postgraduate Student of University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. The important social aspects of accounting and auditing ethics are grounded in the article. 
Authors investigate and prove actuality of social accounting existence. The system of accounting and auditing 
is analyzed as one of the elements of modern business social responsibility.

Key words: accounting, auditing, economic relations, ethics, social responsibility, society.

crossing. Accounting is one of those sciences, the 
result of which strongly depends on the human 
factors: life interests, aspirations, intellectual abilities 
and professional skills, values and cultural level.

There is practically no national experience of 
social accounting and social reporting. In the practice 
of Ukrainian enterprises and financial institutions 
social reports are still unusual phenomenon (the 
first social report was prepared by Credit Union 
«First Credit Society» in 2006), but globalization 
and integration processes lead to the necessity of 
their implementation. Social reporting publication 
set thinking about role of economic agents in social 
and economic life. Social reporting depends on 
the work of internal and external audit. Theorists 
in auditing define its essence as follows: it is the 
activity of providing necessary public services in 
order to confirm the apparent truthfulness of public 
financial reporting. The international association 
of practitioners in auditing asserts that it is an 
independent review of financial statements by 
specifically appointed auditor and expressing an 
opinion about them according to special norms. 

To achieve the objectives of the audit profession 
professional auditors and accountants should follow 
some essential fundamental principles: honesty, 
objectivity, professional competence and carefulness, 
confidentiality, technical standards of professional 
behavior.

The authors of the article proved interdependence 
of social and economic conditions and accounting. 
Accounting is constantly changing according to the 
society demands (because it is one of the sciences, the 
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result of which strongly depends on human factors), 
but social changes also can be caused by accounting 
development. In the process of studying the evolution 
of accounting, it was proved that the problems of 
connection between accounting and various aspects 
of social enterprises had been actively discussed in 
Western (particularly American) literature in the 60-
th of XX century. But it still remains urgent. There is 
practically no national experience of social accounting 
and social reporting, but globalization and integration 
processes lead to the necessity of it implementation.

Promising direction for further research is studying 
the meaning of the concept of «social accounting» 
and analyzing the suitability or inexpediency of its 
separation into the type of accounting.

Audit activity is considered to be the highest 
form of accounting skills. In the process of its 
implementing auditor is trusted all commercial 
information: constituent documents, internal 
reporting, strategic planning documents and so on. 
Accordingly, morality, honesty, responsibility are the 
key ethic categories for auditing.

In general accounting as a science and practical 
activities is closely connected with the whole set of 
basic and applied sciences. Theory of accounting 
is primarily based on the philosophy that studies 
the most general laws of social development and 
cognition. These laws determine the development of 
accounting theory and practice.
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Классическая политэкономия, возникшая в 
конце ХУП века первоначально в трудах англий-
ских экономистов-теоретиков, отражала общие 
принципы классического знания как знания фун-
даментального. Для нее было характерно призна-
ние объективности происходящих хозяйствен-
ных процессов и их объяснение через выявление 
причинно-следственных связей. Она стреми-
лась при их теоретическом описании получить 
объективно-истинные знания о мире экономике, 
его устройстве и закономерностях развития. Такое 
особое внимание к объекту анализу позволило 
разработать достаточно содержательную картину 
экономической жизни общества. Ведь объектный 
стиль мышления, ориентированный на предмет 
познания как он существует сам по себе, содер-
жит в себе большой познавательный потенциал в 
раскрытии природы экономических явлений и в 
обнаружении сущностных их характеристик, что 
важно для глубины и точности теоретического 
знания и полезно для практического применения.

Безусловно, классическая политэкономия, воз-
никшая и развивавшаяся в координатах классиче-
ского научного знания, имела свои ограничения 
и недостатки. Ведь глубина научного осмысления 
экономики не равнозначна его полноте. После-
дующие периоды в развитии научного знания, 
связанные с возникновением неклассического 
направления, а на современном этапе – и постне-
классической науки во многом расширили и обо-
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гатили диапазон исследований и аналитические 
возможности науки. Хотя и в меньшей степени, но 
это также касается экономической науки. Не слу-
чайно, поэтому, современная ситуация в экономи-
ческой науке оценивается как кризисная. При этом 
кризис прежде всего затронул неоклассическую 
ортодоксию. Кризисные процессы в экономиче-
ской науке приобрели особую остроту, поскольку 
потенциал господствующей экономической шко-
лы отстал от произошедших фундаментальных 
изменений в самой экономике, что обернулось ее 
неспособностью предложить точные и достовер-
ные оценки, не говоря уже о прогнозах.

В оценке системного кризиса неоклассицизма 
серьезным последствием стал растущий разрыв 
ожиданий от экономической науки с ее реальны-
ми достижениями как в собственной теоретико-
методологической сфере, так и особенно в обла-
сти практической применимости полученных те-
оретических результатов, начиная от конкретных 
рекомендаций бизнесу и правительствам и кончая 
разработкой макропрогнозов. Во многом невысо-
кая практическая отдача науки есть следствие ее 
«бегства от реальности». Коренным недостатком 
современного теоретического мейнстрима как 
примера «чистой теории» стали усиливающаяся 
отстраненность от живой хозяйственной практи-
ки в угоду формализации и теоремного знания, за-
паздывание в изучении новых проблем, растущий 
догматизм. И в этом направлении должен про-
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изойти разворот экономической науки в сторону 
изучения реальной экономики, а не абстрактных 
экономических моделей.

В условиях кризиса экономической науки ак-
туальным и значимым становится вопрос о том, 
кто может претендовать на роль нового теорети-
ческого лидера? Наверняка, претендентов окажет-
ся немало. И одним из таких может стать школа 
классической политической экономии, если она 
восстановит свои исследовательские традиции, 
одновременно обогатив их новым содержанием. 
О такой возможности свидетельствует создание 
Международной политэкономической ассоциа-
ции стран СНГ (МПЭА СНГ) в 2011 г., издающей 
электронный журнал [1] и действующей в рамках 
обширной международной научной сети, прове-
дение ею Первого международного политэконо-
мического конгресса в Москве (апрель 2012 г.) [2].

Каковы познавательные и аналитические воз-
можности классического политэкономического 
знания, которые сохраняют свое значение. Во-
первых, это нацеленность на разработку систем-
ного видения экономики, чего явно не может 
обеспечить неоклассика даже в варианте теории 
общего равновесия. И одновременно такая кон-
цептуальность знания опирается не на абстрак-
тно-теоретические модели «чистой (абстракт-
ной) экономики», а на наиболее точное и полное 
отражение реальной хозяйственной жизни во 
всей ее полноте и противоречивости.

Во-вторых, воспроизводственный подход к 
экономическим отношениям позволяет обеспе-
чить единство качественного и количественного 
анализа хозяйственной деятельности. Так, эконо-
мические отношения дают возможность обнару-
жить смысловые и сущностные характеристики 
хозяйствования, которые выводят в конечном 
счете на проблему противоречивого взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов и всей совокуп-
ности их экономических интересов. Этим допол-
нительный акцент делается не на индивидуальные 
интересы обособленных экономических агентов, а 
на все их виды, включая групповые, коллективные 
и особенно на национальные интересы. 

Кроме того, такой подход ориентирует на 
продолжение исследования теоретических гипо-
тез и научных открытий, которые были сделаны 
применительно к ранне-индустриальной стадии 
капиталистической рыночной экономики. Их 
целесообразно тщательно протестировать от-
носительно современного этапа экономического 
развития. Прежде всего речь идет о проблеме 
стоимости, которая не сводится только к практи-

ческой области ценообразования. По существу, 
вопрос стоит о важности изучения роли глубин-
ного слоя экономических отношений и внутренне 
противоречивой природы существующего эко-
номического строя современного капитализма, 
который сегодня обозначается по-разному – как 
постиндустриальный, информационный, ког-
нитивный и т.п. Этим возвращается в круг об-
суждаемых проблем определение исторической 
динамики капитализма, пределов и перспектив 
развития его современных моделей.

Что касается самого воспроизводственного 
процесса, то его анализ позволяет исследовать 
ключевые вопросы, связанные с количественны-
ми параметрами экономики, формируя концеп-
туальное видение закономерностей экономиче-
ского роста и циклических процессов, нацеливая 
на выявление внутренних причин кризисов и 
способов их преодоления, а также выявляя ши-
рокий круг острых макроэкономических про-
блем (инфляции, занятости, доходов и т.п.).

Особого внимания заслуживает продолже-
ние исследования активной роли государства в 
экономическом развитии. Если методологиче-
ским ядром неоклассики является преимуще-
ственный анализ рыночных структур и пробле-
мы микроэкономического уровня, то политэко-
номия традиционно ориентировалась на макро-
экономический объект.

В-третьих, следует сохранить воспроизвод-
ственный подход к исследованию хозяйствен-
ной реальности вместо уровневого, прежде всего 
имея в виду построение и логику современного 
учебного курса по политэкономии таких фаз в 
движении продукта (услуги, информации, зна-
ния) как производство, обмен и распределение, 
включая сегодня и потребление, отражает ре-
ально существующее структурирование эконо-
мической деятельности и возникновение соот-
ветствующих относительно обособленных ее 
сфер в виде специфики труда и форм занятости, 
появление особых видов издержек и т. п. Что же 
касается уровневого представления об экономи-
ке, то оно не отражает структурные особенности 
реально функционирующей экономики. При та-
ком подходе не просматривается общая логика 
изучения рыночного хозяйства, а при чтении 
аналогичных курсов неизбежно возникают по-
вторы. Не случайно, само деление экономики на 
микро- и макроэкономику (на студенческом язы-
ке они звучат как «микруха» и «макруха») не без 
основания некоторые критики обозначают как 
«шизофреническое раздвоение» экономики.
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Предложенный перечень достоинств в опре-
делении предмета современной политэкономии, 
может рассматриваться как обозначение в об-
щих чертах единого политэкономического под-
хода в исследовании исторически развивающей-
ся общественно-хозяйственной деятельности, 
опирающегося на традиции классической школы 
политэкономии. Понятно, что не все новые явле-
ния хозяйственной жизни могут быть отнесены 
напрямую к предмету традиционного политэко-
номического анализа. В этих целях целесообраз-
но его дополнить выделением проблемного поля, 
что расширяет круг изучаемых вопросов за счет 
включения в сферу политэкономического анали-
за новых явлений и тенденций в экономике.

Первое направление расширения проблемно-
го поля современной постклассической политэ-
кономии – это соотношение всеобщего и особен-
ного в экономическом развитии [3]. Взаимодей-
ствие этих двух сторон в экономике позволяет 
поставить вопрос о взаимосвязи в политэконо-
мическом знании двух его составных частей  – 
политэкономии всеобщего и политэкономии 
особенного. То, что есть достаточные основания 
для постановки вопроса о взаимосвязи двух со-
ставных частей политэкономии, объясняется 
тем, что сама развивающаяся система экономи-
ческих отношений как предмет изучения пред-
ставляет собой диалектическое взаимодействие 
и взаимопереплетение всеобщего, особенного и 
единичного. Именно так устроено любое обще-
ство и все его основные сферы, включая хозяй-
ственную деятельность. Это означает, что струк-
тура политической экономии должна каким-то 
образом отображать структуру экономических 
отношений, выделяя в ней взаимосвязь всеобще-
го и особенного.

С практической точки зрения изучение осо-
бенного в экономике акцентирует внимание на 
множественность путей развития экономики и 
тем самым обязывает реформаторов учитывать 
наличие вариантности и альтернативности в об-
щественно-экономической сфере, прежде всего 
когда речь идет о выборе путей трансформа-
ции сложившейся хозяйственной системы. Да-
лее, через особенное обнаруживается не просто 
своеобразие той или иной страны, но и на этой 
основе выявляются ее конкурентные преиму-
щества в экономике. Надо учитывать, что такие 
преимущества возникают как развитие и углу-
бление самобытных черт, свойственных данной 
экономике. Простое же копирование чужих 
образцов хозяйствования уже по определению 

не в состоянии обеспечить экономические пре-
имущества перед странами-лидерами. Отсюда и 
главная практическая задача экономической те-
ории и стратегии – не консервация особенного, 
охраняя его как нечто неприкасаемое, а поиск 
способов превращения особенного в экономи-
ке в свои конкурентные преимущества. Не слу-
чайно «экономические чуда» в мировой истории 
всегда приобретают свою национально-само-
бытную форму, выступая в виде «немецкого или 
китайского» его вариантов. Наконец, нельзя не 
видеть важной роли политэкономии особенно-
го в укреплении национального самосознания 
и патриотизма, а в экономической области – в 
воспитании способности к отстаиванию наци-
ональных экономических интересов, что очень 
часто как раз и не достает в поведении властной 
и управленческой элиты.

Второе направление расширения проблемно-
го поля современной постклассической политэ-
кономии – это взаимодействие с неортодоксаль-
ными экономическими школами и течениями. 
В последние десятилетия возникло немалое их 
число, которые позиционируют себя как альтер-
натива неоклассической ортодоксии. При всей 
близости их критической позиции не следует 
недооценивать существование определенной 
конкуренции в научной сфере за авторитет и ли-
дерство. Но при этом не менее важно поддержа-
ние диалога и практического взаимодействия. В 
принципе заслуживает поддержки выдвигаемая 
перспективная задача попытаться создать из та-
кого пока что конгломерата теоретических раз-
работок системное научное теоретическое зна-
ние, противостоящее неоклассической школе [4].

По многим причинам реализовать такую идею 
непросто, она потребует больших и продолжи-
тельных усилий. Возможно, более реалистичным 
и вместе с тем первым шагом в ее осуществлении 
была бы подготовка истории политэкономиче-
ских учений, которая позволила бы на основе 
историко-сравнительного анализа исследовать 
природу и эволюцию взглядов альтернативных 
теории неортодоксальной направленности. 

Третье направление расширения проблемно-
го поля современного политэкономии связано с 
выдвижением идеи постклассического синтеза, 
как возможного сценария в расширении взаимо-
действия совместимых по своим позициям тео-
рий. Она предполагает обеспечение соединение 
всего лучшего, что представлено в классической 
политэкономии с современными ее вариациями.

Сама по себе идея «синтеза» является плодот-
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ворной. Однако следует учитывать, что не всегда 
и не любой синтез дает положительные всходы. 
Таким примером с негативным результатом ста-
ла попытка соединить марксистскую политэко-
номии с «экономиксом» в общей учебной дис-
циплине по экономической теории. Еще можно 
привести пример неоклассического синтеза, 
имея в виду его неоднозначные последствия. 
Такой синтез выступал как форма компромисса 
неоклассики и неокейнсианства. Он базировался 
на общей и согласованной позиции о том, что обе 
школы признают возможность совершенства ра-
ционального выбора и эффективность рынков в 
фазе экономического подъема. При наступлении 
же рецессии допустимо активное использова-
ние государством денежно-кредитных рычагов 
и других мер при проведении антициклической 
политики для восстановления рынка и его после-
дующего функционирования в самодостаточном 
режиме. Однако в действительности такая кон-
струкция «синтеза» превратилась в такую прак-
тическую формулу: «бизнес приватизирует при-
быль, а государство национализирует убытки». В 
этом в очередной раз можно было убедиться по 
последнему мирового экономическому кризису.

Вообще настоящий синтез научных направ-
лений предполагает, что его результатом стано-
вится появление нового третьего направления, 
которое не представляет собой улучшенный ва-
риант одного из двух. Безусловно, добиться его 
по многим причинам чрезвычайно сложно. Чаще 
всего речь может идти о дополнении и коррек-
ции тех или иных положений базовой научной 
школы. Поэтому в этом случае больше основания 
говорить об использовании междисциплинарно-
го дискурса, как диалога между совместимыми в 
научном плане позициями, ведущими к обнов-
лению и улучшению теоретического знания, ре-
зультатом которого становится расширение про-
блемного поля, совершенствование аналитиче-
ского аппарата, а также уточнение и дополнение 
гипотез и научных результатов.

Примером такого междисциплинарного дис-
курса можно считать подключение научного 
аппарата институционализма в область поли-
тэкономических исследований. Наверное, так 
можно рассматривать выдвижение идеи соз-
дания «институциональной политической эко-
номии», предложенной в 2005 г. [5]. Такого же 
внимания политэкономы могли бы уделить раз-
работкам кейнсианской школы в ее широком 
составе (кейнсианство, неокейнсианство, пост-
кейнсианство), которые позволяют с аналитиче-

ской стороны подкрепить политэкономические 
исследования в области макроэкономической 
политики, что особенно важно применительно 
к анализу мирового экономического кризиса 
2008–2009 гг. и проведению современной анти-
кризисной политики [6]. В этой связи вполне за-
служенно большое внимание уделяется оценке 
природы современного кризиса, предложенной 
одним из самых ярких представителей пост-
кейнсианства Х. Мински [7].

Наконец, о роли политэкономии в современ-
ной экономической науке и обществе. Классиче-
ская политэкономия на протяжении почти всего 
ХIХ века была научным лидером, выступая в тот 
период своеобразным «теоретическим мейн-
стримом». И такую роль выполняла, поскольку, 
убедительно критикуя уходящий феодализм, 
предлагала достаточно точную и объемную ха-
рактеристику преимуществ развивающегося ка-
питализма. Может ли она сегодня выступить в 
роли теоретического лидера, замещая в этом ка-
честве неоклассику? И вообще возникает вопрос, 
в чем смысл и конечный результат борьбы с не-
оклассической ортодоксией?

С учетом накопленного в ее недрах критиче-
ского потенциала в отношении природы капита-
лизма и его эволюции, вряд ли, роль мейнстрима 
сможет закрепиться за современным политэко-
номическим знанием при сохранении нынеш-
него общественно-хозяйственного устройства. 
Впрочем, возможно, что вообще назрел отказ от 
самой претензии на абсолютное научное лидер-
ство в экономической науке. Оно, как правило, 
ведет к утверждению научной монополии, защи-
щаемой далеко не столь безупречными методами. 
В результате мы являемся свидетелями трансфор-
мации научного «мейнстрима» в его идеологиче-
скую форму, особенно в образовательной сфере. 
Поэтому обеспечение подлинного равноправия в 
научной сфере и добросовестная конкуренция на-
учных школ – это то, что наиболее способствует 
развитию самой экономической науки. И в этом 
случае политэкономическая школа со своими 
идеями может участвовать в такой конкуренции, 
главной целью которой становится поиск истины.

Более конкретно для настоящего периода та-
кая роль политэкономической школы равнознач-
на выполнению ею аналитически-критической 
функции, нацеленной на защиту социальных, 
гуманистических, экологических приоритетов 
в общественно-экономическом развитии. В на-
уке всегда должна присутствовать критическая 
часть. Поэтому современная роль политэконо-
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мии заключается в том, чтобы она выступала как 
независимое от обслуживания власти и идеоло-
гии крыло в науке, дающее критические и альтер-
нативные оценки и свободное от идеологических 
штампов и догм. 

Такой подход не исключает необходимости 
активного включения политэкономов со сво-
им проектом в борьбу идей за видение разви-

тия экономики в будущем. Это означает, что в 
условиях нарастания потребности в осущест-
влении действительного перехода к «новой 
экономике» политическая экономия получает 
дополнительный шанс для укрепления своей 
позиции, предлагая альтернативную версию 
общественно-экономического устройства и 
экономического развития.
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Under the conditions of an economics crisis the 
question who can claim to be a new theoretical leader 
rises very urgently. The school of classical political 
economy can become one of them, if it renews its 
research traditions and enriches them with new 
content.

What are the cognitive and analytical resources in 
the classic political economy knowledge that remains 
its value? Firstly, it aims to develop a systemic view on 
economy that cannot be provided by a neoclassical 
economy even in the version of general equilibrium 
theory. At the same time this conceptual knowledge 
is based not on abstract theoretical models of «pure 
(abstract) economy», but on the most accurate and 
complete reflection of the real economic life in all its 
fullness and contradictory.

Secondly, a reproductive approach to economic 
relations can provide unity of qualitative and 
quantitative analysis of economic activity. 
Thus, economic relations make it possible to 
detect meaningful and essential management 
characteristics, which lead eventually to the problem 
of contradictory interaction of economic entities 
and the whole set of their economic interests. The 
special attention is paid not on individual interests 
of separate economic agents, but on all their types, 
including group, collective and especially national 
interest.

Thirdly, we must keep the reproductive approach 
to the investigation of economic reality instead of 
level one. Especially it concerns the construction and 
logic of modern political economy course, in such 
phases of products movement (services, information, 
knowledge) as production, exchange and distribution, 
including consumption. It reflects a real structuring 
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of economic activity and the appearance of relevant 
to its isolated areas forms of work and employment, 
the emergence of specific types of costs and so on.

The proposed advantages list in determining 
the subject of modern political economy can be 
accepted as a unified approach towards investigation 
historically developing socio-economic activities, 
based on classical school of political economy 
traditions. It is clear that not all the new phenomena 
of economic life can directly belong to the subject 
of traditional political economy analysis. For this 
purpose, it is advisable to introduce problem field that 
extends the range of study issues by including in the 
scope of political economy analysis new economical 
phenomena and trends.

The first direction of modern post-classical 
political economy problem field expansion – is the 
ratio of the universal and the particular in economic 
development. The interaction of these two economy 
sides gives a possibility to bring up a question 
about interdependence of the political economy 
universal and the political economy particular as two 
constituent parts of political economy knowledge. The 
evident ground for the problem of interdependence 
between two constituent parts of political economy is 
the fact that developing system of economic relations 
as a subject of study exists as dialectical interaction 
and intertwining of the universal, the particular and 
the individual.

The second direction of modern post-classical 
political economy problem field expansion – is 
interaction with heterodox economic schools 
and currents. In recent decades there appeared a 
considerable number of schools positioning themselves 
as alternative to neoclassical orthodoxy. For all the 
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closeness of their critical position the existence of a 
particular competition in scientific field for authority 
and leadership should be taken into account.

The third direction of modern post-classical 
political economy problem field expansion is 
connected with a nomination of post-classical 
synthesis idea as a possible scenario in expanding 
interaction between compatible theories. It assumes 
a combination of all the best issues from the classical 
political economy and its modern variations.

Ensuring of real equality in scientific field and fair 
competition of scientific schools contribute greatly 

to the economic science development. Under such 
conditions political economy school with its ideas 
can participate in the competition, main purpose of 
which is the search of truth.

This approach does not except the necessity of 
active involvement of political economy experts into 
the idea struggle for future of economic development. 
It means that under conditions of growing need for real 
transition to the «new economy» political economy 
gets an extra chance to strengthen its position by 
offering an alternative version of the socio-economic 
structure and economic development.
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Характерной особенностью истории науки 
ХХ века являлось то, что в методологическом 
анализе на передний план был поставлен субъект 
научной деятельности, создающий научное зна-
ние. В новейшей философской литературе вни-
мательно исследовались различные формы со-
циокультурных, мировоззренческих ориентаций 
субъектов научной деятельности. Результаты 
такой работы показали, что научное знание ока- работы показали, что научное знание ока-
зывается загруженным различными социальны-
ми и общекультурными компонентами, челове-
ческими отношениями, складывающимися меж-
ду учеными в процессе создания идей, гипотез, 
концепций. Среди социокультурных детерми-
нант процесса познавательной деятельности 
особый интерес у методологов науки вызывали 
концептуальные основания, складывающиеся 
из философских, этических, методологических 
принципов, норм и требований.

Философское исследование концептуальной 
активности субъекта в экономическом познании 
невозможно без соотнесения с анализом соци-
альной значимости результатов познавательной 
деятельности. В противном случае выясняются 
преимущественно формальные механизмы твор-
ческой деятельности или отдельные формы и при-
знаки проявления теоретической активности уче-
ного в научном исследовании. Внимания заслу-
живают и сами философские основания экономи-
ческого знания, так как экономическое познание 
всегда оставалось зависимым от философских 
предпосылок, на основе которых оно развивалось. 
Методологическая функция философии прояв-
лялась при рассмотрении как гносеологических, 
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так и онтологических задач экономической науки, 
в том числе о природе и содержании экономиче-
ских понятий (М. Вебер), методов экономическо-
го исследования, взаимодействии экономического 
и социального в истории (К. Маркс). Мировоз-
зренческое значение философии обнаруживалось 
при обсуждении таких проблем экономической 
теории, как вопрос о достоверности экономиче-
ских идей, проблема объективности экономиче-
ских знаний, места человека в экономике, смысла 
хозяйственной деятельности (С. Булгаков), дви-
жущих силах эволюции (В. Зомбарт). Ключевое 
положение философии в системе мировоззренче-
ских предпосылок объясняется тем, что она, буду-
чи теоретическим знанием, есть такое осмысление 
всеобщего, которое, в отличие от экономической 
мысли, сочетает онтологические представления о 
хозяйственной реальности с осознанием ценност-
но-мировоззренческих ориентациях человече-
ства. Ее мировоззренческие принципы и методо-
логические идеи являются качественной стороной 
и важным средством теоретико-экономического 
исследования. Они помогают ученому наметить 
очертания предполагаемых решений и в конце ра-
боты осмыслить полученные результаты, дать им 
мировоззренческую интерпретацию. Философия 
есть универсальная форма мышления и ее воздей-
ствие на экономическое мышление не обязательно 
осуществляется в прикладном аспекте. Философ-
ские идеи и принципы как правило опосредовано 
воздействуют на экономическое познание и ника-
кая серьезная работа в области экономики невоз-
можна без философии. Являясь частью духовного 
богатства человечества, философия как форма со-
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знания и как неотъемлемая часть культуры, спо-
собна в традиционной теоретической форме вли-
ять на процесс исследования.

Философские идеи и принципы всегда явля-
лись механизмами соединения мировоззрения с 
содержанием и методологическими элементами 
экономического познания. Философские знания 
обосновывают идеалы и нормы, онтологические 
принципы экономической науки, обеспечивают 
включение общественно-исторических представ-
лений в экономический контекст жизни обще-
ства. К философским основаниям экономической 
науки в широком смысле можно отнести всю со-
вокупность фундаментальных концептуальных, 
гносеологических и методологических принци-
пов и законов теории, на которых строится вся 
система экономических знаний и разрабатывае-
мая картина хозяйственного бытия. Включение 
философских идей в экономическую науку может 
протекать в двух формах: как действие латентных 
философских предпосылок и как действие про-
фессионально разрабатываемых философско-те-
оретических концепций, оказывающих влияние 
на дальнейшее развитие экономических знаний. 
Сами концептуальные основания экономической 
науки имеют три важнейших источника и детер-
минанты развития: собственная история и тео-
рия экономики; междисциплинарная интеграция 
наук на основе взаимного обогащения их теорий и 
методов; все возрастающая степень проникнове-
ния философской методологии и мировоззрения 
в структуру экономических теорий, в методы и 
стиль мышления. Вместе с тем, следует отметить, 
что функция философского знания гораздо шире, 
чем только быть теоретико-методологическими 
предпосылками научного знания. Философия яв-
ляется самосознанием науки; она представляет со-
бой теоретическую рефлексию над основаниями 
культуры. В ее задачи входят: анализ соотношения 
материального и духовного в хозяйственной дея-
тельности, вопросы смысла хозяйственного раз-
вития, экономической свободы и др.

Характерной чертой истории экономической 
мысли было стремление избежать универсально-
го монистического объяснения экономических 
процессов и наполнить интерпретацию экономи-
ческих явлений и событий плюрализмом теорети-
ческих и методологических концептов. Большин-
ство ученых-экономистов подходили к решению 
исследовательских задач с разных философских 
и мировоззренческих позиций. Данное обсто-
ятельство нашло свое отражение в требовании 
для историков экономической науки учитывать 
соотнесенность экономических теорий как со 

средствами, так и с ценностными, мировоззренче-
скими, целевыми установками познавательной де-
ятельности. В свою очередь, полученные в эконо-
мической мысли идеи и концепции нередко стано-
вились неотъемлемой частью мировоззренческих 
ориентаций эпохи. Взаимосвязь экономических 
и ценностно-мировоззренческих представлений 
осуществлялась в постановке и решении вопро-
сов об экономической эволюции, формировании 
институтов, свободе и закономерности в исто-
рии, природе и статусе экономических законов и 
др. Теоретическое решение таких вопросов пря-
мо зависело от интерпретации экономического 
опыта, новых и известных экономических фактов, 
конкретизации и уточнения, систематизации и 
классификации исторического материала. Исто-
рия общественных наук, их структура и функции 
изучены столь глубоко и обстоятельно, что было 
бы нелепо излагать только абстрактные представ-
ления на этот счет. Обратим внимание на неко-
торые важные аспекты соотношения эмпирии и 
теории в связи с нашей постановкой проблемы. В 
ее решении необходимо руководствоваться сопо-
ставлением между собой отдельных этапов разви-
тия науки на основе изменения стиля мышления 
и исследовательских программ в разных областях 
знания. Но следует оговориться, что как всякие 
аналогии они не могут дать полностью достовер-
ных выводов, вскрыть глубинные механизмы вза-
имосвязи экономической науки и философии.

В последнее десятилетие увеличилось внима-
ние к проблемам философии и методологии эко-
номической науки. На страницах научных изда-
ний развернулась дискуссия о способах и путях 
модернизации экономических знаний [1]. Она 
была обусловлена как внутренними, так и внеш-
ними по отношению к науке факторами, напри-
мер, финансовым и экономическим кризисом 
2008 г., который она не смогла не предупредить, 
ни предотвратить. Прогнозы о повторении кризи-
са в 2012 г., сделанное ведущими экономистами и 
нобелевскими лауреатами, также не оправдались. 
Финансовый кризис принял долговой характер, 
но ничего эффективного для борьбы с ним не 
найдено. Экономическая мысль оказалась не в со-
стоянии ответить на вопросы: маячит ли на гори-
зонте следующий кризис на рубеже 2013–2014 гг., 
будет ли рецессия в развитых промышленных 
странах в 2014г. и др.? Накопившиеся противо-
речия между теорией и практикой подтверждает 
неспособность экономической науки предсказы-
вать капиталистические кризисы. Причиной не-
удовлетворенности состоянием экономических 
знаний явилось также широкое распространение 
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среди научного сообщества экономистов сциен-
тистского и позитивистского представления о 
природе экономической теории [2, c. 19]. Любые 
науки нужны обществу только тогда, когда они 
способны выполнять эвристическую функцию. 
На последнем Давосе вопрос встал о необходи-
мости изменения экономического устройства 
мира. Но экономисты не могут предложить но-
вую форму экономики и финансов, новую модель 
мироустройства. Выполняет ли сегодня эконо-
мическая теория познавательные задачи, в со-
стоянии ли она быть методологической основой 
для конкретных экономических наук? Поможет 
ли ей здесь философия? Критикуя отрыв эконо-
мической теории от практики, нетрудно впасть 
в другую крайность  – попытаться превратить ее 
в экспериментальное знание. Но экономическая 
теория не должна превратиться в эмпирическое 
знание. Конкретные экономические науки не мо-
гут обойтись без всеобщего понимания природы 
экономических процессов. Анализируя сложные 
и противоречивые отношения в системе теория-
практика, А. С. Гальчинский справедливо отмеча-
ет: «принцип «практика-критерий истинности» 
непосредственно политэкономии не касается. 
Политэкономия – это выход за пределы практи-
ки… она формирует креативно-инновационный 
потенциал практики, детерминирует практику» 
[3, c. 6]. Методы политэкономии обусловлены не 
только особенностями ее объекта, но и субъектом 
экономического познания, его концептуальными 
структурами. Одновременно необходимо учиты-
вать следующий важный момент. Политическая 
экономия традиционно изучает объективные 
экономические формы, отношения, которые ни 
в коем случае не могут подменяться идеологиче-
скими и юридическими нормами. «Традицион-
ный предмет исследования  – производственные 
(экономические) отношения, – пишет А. А. Поро-
ховский. – подвергается дискуссионным атакам с 
разных сторон, что порой приводит к безгранич-
ному толкованию этого явления и категории и 
может, в конечном счете, выхолостить его содер-
жание» [2, c. 19]. В то время как некоторые пред-
ставители институционализма уделяют основное 
внимание формальным нормативным принци-
пам, сосредоточиваясь на юридических нормах 
и правилах, политэкономы не должны забывать, 
что юридические формы есть лишь формальное 
выражение объективированных экономических 
начал. Несмотря на опасность чрезмерного рас-
ширения предметного поля, продолжается на-
учная ревизия предмета политэкономии, далеко 
неоднозначно трактуются его специфика и дина-

мика представлений о нем в истории экономиче-
ской мысли. Очень часто для этого используется 
философский метод – метод критической реф-
лексии над экономическими знаниями и их ос-
нованиями. Пользуясь постулатом: «современная 
философия – это экспертиза» [4, c. 63], все больше 
ученых-экономистов, не будучи профессиональ-
ными философами, используют принципы ме-
тафизики, становясь в этот момент философами. 
«Если философия – это пространство свободного 
мышления, если это путешествие в мир ненаблю-
даемых сущностей, то философ – это метафизик, 
то есть человек, который утратил связь с созна-
нием повседневности» [4, c. 61], – подчеркивает 
Ф. И. Гиренок. И это скорее можно считать преи-
муществом, а не недостатком применительно к со-
временному состоянию экономической науки. Со-
единение экономической теории с метафизикой 
дает самые неожиданные результаты: позволяет 
расширить горизонты экономического мышле-
ния, глубже осмыслить политико-экономическую 
реальность, осуществить критическую ревизию 
существующего экономического мироустройства, 
преодолеть нынешний тупик в развитии эконо-
мической теории. «…Анализ трансцендентного, 
того что считается «сверх эмпирическим» нахо-
дится « по ту сторону» не только существующей 
практики, но и накопленных знаний» [3, с. 7]. Ме-
тафизический анализ экономики в определенной 
степени предполагает волевой идеальный про-
ект, то есть своего рода «навязывание» действи-своего рода «навязывание» действи- рода «навязывание» действи-
тельности принципов рационального устройства 
мира. И в этом нет ничего отрицательного, так как 
игнорирование такого подхода в конечном счете 
приводит к мировому кризису, а для некоторых 
стран даже к экономической катастрофе. Нельзя 
не согласиться в этом аспекте с достаточно ради-
кальной оценкой Н. Б. Шулевского, в которой со-
держится преду-преждение, связанное с игнори-преду-преждение, связанное с игнори-, связанное с игнори-
рованием идеа-льной составляющей экономиче-идеа-льной составляющей экономиче- составляющей экономиче-
ских процессов. «Недооценка, отрицание, непони-
мание идеальности, как принципа оптимального 
устройства бытия, вещей, людей и власти, – под-власти, – под-, – под-
черкивает он, – возбуждает чудовищные и разно-
образные силы мирового возмездия…» [5, с. 244].

Таким образом, становится очевидной необ-
ходимость внесения в систему экономического 
анализа методологических принципов метафизи-
ки, таких, например, как метод умозрения, метод 
критической рефлексии. В результате такого обо-
гащенного способа познания экономической ре-
альности создается новое, пусть абстрактно-мето-
дологическое знание, но при этом дающее ответ на 
практические вопросы. Пусть оно – «саморефлек-
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сирующее знание, знание для самого себя» [3, c. 6], 
знание которое «предусматривает движение не от 
реальности к идее, а наоборот – от идеи к новой 
реальности» [3, c. 7]. Экономист идет к теорети-
ческим обобщениям не только от опыта практи-
ческой работы в своей области, но и дедуктивным 
способом. Экономист может и должен на опре-
деленном этапе своего исследования временно 
становиться философом, размышлять над опы-
том собственной познавательной деятельности и 
уяснять смысл этой деятельности для самого себя. 
Но чтобы это размышление было плодотворным, 
должно быть соблюдено непременное условие: 
философу нужно обладать собственным опытом в 
той области, которая служит предметом его раз-
мышлений, а экономисту владеть философским 
методом. В противном случае творческое мышле-
ние невозможно, так как отсутствие собственно-
го опыта работы толкает к заимствованию чужих 
мнений и аргументов без убеждения в их правоте. 
Это не значит, что вся предшествующая традиция 
ничего не стоит, просто любая ранее высказан-
ная мысль должна быть опробована и сопоста-
вима с фактами собственного опыта экономиста. 
В общем, ученый, способный работать в области 
философии экономики, должен быть философ-
ски мыслящим экономистом, или, что тоже самое, 
экономически мыслящим философом, и только 
гармоническое сочетание философского и эко-
номического методов мышления позволяет до-
стичь ожидаемого результата. Но в этом единстве 
решающее значение имеет опыт экономического 
мышления, потому что без него самая лучшая фи-
лософия лишается эмпирической основы для сво-
их обобщений и превращается в спекулятивные 
суждения по поводу экономики. Однако и новей-
шие работы, посвященные синтезу метафизики и 
экономической науки, содержат такие недостат-
ки или сосредоточиваются преимущественно на 
гносеологических аспектах, критике неадекват-
ного представления о философских основаниях 
экономической теории [6]. Философа всегда под-
стерегает опасность умозрительной дедукции, 
игнорирующей экономический опыт, а экономи-
ста – необоснованной поспешной индукции. Со-
гласно позиции Ю.  М.  Осипова, опирающейся 
на традиции российской философии хозяйства 
С.Булгакова, экономическая истина не открывает-
ся сразу и целиком, а вырабатывается постепенно, 
созревает во времени и развивается. «Философия 
хозяйства – не так знание о знании, как знание о 
возможности знания; это не столько собственное 
знание, сколько ключ к знанию…» [7, c. 4]. Новое 
воззрение не отбрасывает полностью старое, а со-

храняет в старом все жизнеспособное, продолжая 
тем самым его бытие в ином контексте, в изменив-
шихся условиях. То, что отживает и отбрасывает-
ся в общественном развитии, составляет его за-
блуждение, а то, что сохраняется в настоящем, об-
разует его истину. Но и сегодняшняя истина под-
чинена общему закону развития, ей суждено тоже 
претерпеть в будущем ревизию, многое утратить 
и возродиться в сильно измененном виде. «…Фи-
лософия хозяйства – возможность целостного ви-
дения, отражения и отображения трансцендентно 
обусловленного мира, его динамики и судьбы, с 
учетом, на основе и через призму действующего в 
нем творческого субъекта» [7, c. 5].

По мере того как экономическое познание 
углубляется в философские основания своей соб-
ственной деятельности, претерпевает изменение 
и само понимание природы экономики, кото-
рое все более проникается историзмом. История 
экономических учений убедительно показывает, 
что, как правило, научно-экономический анализ 
совмещался с теми или иными идеологически-
ми установками исследователей. Об этом свиде-
тельствует факт, что большинство экономистов в 
ХIХ–ХХ веках так или иначе по своим подходам, 
позициям, симпатиям и антипатиям характеризо-
вались как либералы, консерваторы, социал-демо-
краты, социалисты и марксисты. В основе такой 
классификации, несомненно, лежит ценностно-
мировоззренческая, идеологическая оценка. На-
пример, известный немецкий экономист, историк 
и социолог В.  Зомбарт испытал сначала влияние 
идей К. Маркса, но в дальнейшем отошел от марк-
сизма и руководствовался методологией баден-
ской школы неокантианства. Основная тема его 
творчества – социально-экономическая история 
капитализма, раскрытие предпосылок капита-
лизма, механизмов его зарождения, динамики 
и перспектив капиталистического общества. На 
основании методологии баденской школы В. 
Зомбарт использует понятие «дух капитализма» 
(стремление к наживе, к деньгам), и полагает, что 
данные духовные предпосылки генетически и ка-
узально привели к возникновению капиталисти-
ческой хозяйственной системы. Неокантианское 
видение исторических явлений и процессов не 
исключало, по его мнению, возможности и право-
мерности их анализа с точки зрения повторяемо-
сти. Сама уникальность тех или иных процессов 
и явлений может быть прояснена только на осно-
ве выявления их общих составляющих. Так, ис-
следование хозяйственной истории капитализма 
отдельных европейских народов В. Зомбарт на-
чинает с выявления общеевропейских экономи-
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ческих тенденций. Данный подход предполагал 
обоснование духовного анализа фактическим 
материалом, соединение теории с эмпирически-
ми данными, то есть определенную социологиза-
цию хозяйственной истории [8]. Экономическая 
теория капитализма В. Зомбарта, созданная на 
основе неокантианской методологии, была очень 
авторитетной и повлияла на развитие социологии 
и политэкономии ХХ века. Другой исследователь 
капитализма – М. Вебер также руководствовался 
неокантианскими методологическими установка-
ми при формировании теории капитализма и раз-
работке экономической истории. Лейтмотивом 
его исследований является тема рациональности 
как исторической судьбы западного общества и 
организующего принципа познания. Констатируя 
в духе неокантианства методологическое свое-
образие «наук о культуре», М.  Вебер настаивает 
на том, что экономическое и историческое позна-
ние должно быть свободно от субъективных оце-
нок. Его основная методологическая концепция 
«идеальных типов» вполне выполнена в духе не-
окантианской гносеологии априоризма. В работе 
«Протестантская этика и дух капитализма» М. Ве-
бер предложил новаторское решение вопроса о 
генезисе капиталистического общества, связав его 
с Протестантской Реформацией. Именно проте-
стантизм, придавший религиозное значение рас-
четливо организованной и нацеленной на умно-
жение богатств мирской деятельности человека, 
заложил основы трудовой этики и рационализма, 
составивших ядро новоевропейского типа лич-
ности. Проблема связи религиозных установок и 
хозяйственной деятельности занимает централь-
ное место в его экономических исследованиях [9]. 
Один из основоположников неоавстрийской шко-
лы политэкономии, австро-английский эконо-
мист Ф. Хайек руководствовался в исследованиях 
либеральными мировоззренческими ценностями. 
С экономической точки зрения, кардинальное 
преимущество рыночной системы перед плано-
вой он усматривал в способности первой из них 
посредством ценового механизма использовать 
такой объем информации, получение и перера-
ботка которого невозможны в рамках системы 
централизованного планирования. Следствием 
этой ситуации является неспособность плановой 
экономики обеспечить соответствие структуры 
производства структуре общественных потреб-
ностей, достичь сколько-нибудь приемлемого 
уровня эффективности. На протяжении всей сво-
ей научной деятельности Ф. Хайек выступал про-
тив государственного вмешательства в экономику, 

являясь принципиальным оппонентом наиболее 
влиятельных антилиберальных экономических 
концепций (социализм, кейнсианство и др.) [10, 
c. 119–151]. Попытки в ХХ столетии осуществить 
деидеологизацию, достичь идеала беспристраст-
ности и истинности, элиминация ценностей не 
увенчались успехом. Отсюда следует необходи-
мость признать плюрализм теоретических под-
ходов и методологических принципов, их сосуще-
ствование и терпимость друг к другу, а также из-
учать мировоззренческую компоненту экономи-
ческих теорий как их неотъемлемого компонента.

Сближение философии и экономического 
знания означает наведение моста с обеих сторон, 
со стороны экономической науки и со стороны 
философии, а тем самым влечет коррелятивные 
изменения в интерпретации общей познава-
тельной программы. Например, политическая 
экономия тесно связана с такими ключевыми 
понятиями человеческого общества как добро 
и зло, справедливость и несправедливость, ра-
венство и неравенство. Со своей стороны, фило-
софия имеет дело с пониманием и толкованием 
экономических целей, а там где речь идет о це-
лях людей непременно присутствуют ценности. 
Поэтому уже по самому своему определению 
политическая экономия пронизана этическим на- экономия пронизана этическим на-
чалом, изучение экономической деятельности не 
может не иметь морального измерения. Это тем 
более необходимо, если учесть, что нередко эко-
номические цели отождествляют с корыстными 
интересами, а нравственность – с бескорыстием. 
Поэтому философско-гносеологический анализ 
ценностно-мировоззренческого знания должен 
в дальнейшем сосредоточиваться на выяснении 
его места и значения на различных этапах ис-
следования, а также способах проникновения и 
формах присутствия в содержании знаний. Ука-
занное направление анализа научного познания 
особенно плодотворно в социально-экономи-
ческих науках, поскольку дает возможность по-
новому взглянуть на структуру и организацию 
научного исследования, открывает новые пути и 
возможности изучить регулятивы и стимулы по-
знавательной деятельности ученого, условия вы-
бора и предпочтения теоретико-методологиче-
ских средств познания, направления научной ра-
боты. Такой подход позволяет установить спец-
ифические каналы связи между экономической 
наукой и культурным окружением, различными 
областями духовной культуры, общественного 
сознания, в которых находит свои мировоззрен-
ческие ориентации познающий субъект.
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A characteristic feature of the history of science 
of the twentieth century was the fact that scientific 
activity subject, creating scientific knowledge was 
paid primary attention in methodological analysis. 
In modern philosophical literature various forms 
of social, cultural, ideological subjects of scientific 
activity were investigated. The results of that work 
showed that scientific knowledge includes a variety 
of social and general cultural components of 
human relations between scientists in the process 
of ideas, hypotheses and concepts creating. Among 
social and cultural determinants of the process of 
cognitive activity conceptual grounds comprised of 
philosophical, ethical, methodological principles, 
standards and requirements are of particular interest 
for science methodologists.

Philosophical ideas and principles have always 
been mechanisms of connection of worldview with 
content and methodological elements of economic 
knowledge. Philosophical knowledge gives grounds 
for ideals and norms, ontological principles of 
economics, provides including of social and historical 
conceptions into the context of society economic 
life. The whole range of fundamental conceptual, 
gnosiological and methodological theory principles 
and laws (on which the whole system of economic 
knowledge and economic life is built) can be referred 
to philosophical foundations of economic science.

Over the past decade, attention to the problems 
of philosophy and economics methodology has 
increased greatly. Discussion about ways and means 
of economic knowledge modernization was started 
in academic publications. The reasons for it were 
both internal and external to science factors, such as 
economic and financial crisis in 2008, which it could 
not prevent. Predictions about crisis recurrence 
in 2012, made by leading economists and Nobel 

laureates, also weren’t justified. The financial crisis 
has taken the debt character, but nothing effective 
to deal with it was found. Economic thought was 
not able to answer the questions: Would we have 
the next crisis in 2013-2014? Would we have the 
recession in highly industrialized countries in 2014? 
The accumulated contradictions between theory and 
practice confirm the inability of economics to predict 
the capitalist crises. The reason for dissatisfaction 
of economic knowledge state also lay in spreading 
scientistic and positivist conception of economic 
theory nature among scientific community of 
economists. 

It is evidently necessary to include such 
methodological principles of metaphysics as the 
method of speculation, the method of critical 
reflection into the system of economic analysis. As 
a result of this enriched way of economic reality 
cognition new knowledge that can answer practical 
questions appears. Economist goes to theoretical 
generalizations using not only his/her practical 
experience, but also deductive ways. Economist 
can and should be a philosopher at some stage 
of investigation, reflect on his own experiences 
of cognitive activity and clarify the meaning of 
this activity. But to make this reflection fruitful a 
philosopher has to possess his own experience in the 
area under investigation and an economist should 
possess philosophical method. Otherwise, creative 
thinking is impossible, because lack of one’s own 
experience incite a person to borrow somebody’s 
opinions and arguments.

History of Economic Thought persuasively 
demonstrates that, as a rule, scientific and economic 
analysis was combined with certain ideological 
attitudes of researchers. It is evidenced by the fact 
that the most economists of XIX–XX centuries 

JEL Classіfіcatіon: В00, А10

PHILOSOPHY AND ECONOMIC SCIENCE

Sergii V. SYNIAKOV
Doctor of Science in Philosophy, Professor of Philosophy and Pedagogics Department, National 
Transport University

Summary. The paper analyzes issues of social and cultural conditionality of science, philosophical and 
ideological background of economic knowledge and investigates conceptual basis of economic theories.

Key words: social and cultural determination of science, worldviews, values, economy philosophy, neo Kantianism.



ECONOMIC SCIENCE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

137FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

were characterized as liberals, conservatives, 
social democrats, socialists and Marxists by their 
approaches, positions, likes and dislikes.

Convergence of economic knowledge and 
philosophy means building a bridge on both sides 
(on the part of economic science and on the part of 
philosophy) and thus leads to correlative changes in 
interpretation of general educational program. For 
example, political economy is closely connected with 
such key concepts of human society as good and 
evil, justice and injustice, equality and inequality. 
Philosophy has to do with understanding and 
interpretation of economic objectives and values. So 
political economy is closely connected with ethical 
principles, the study of economic activity has a 
moral dimension. One should take into account that 

economic objectives are often identified with selfish 
interests and morality – with unselfishness. Therefore, 
philosophical and epistemological analysis of values 
and philosophical knowledge should be focused in 
future on finding its place and importance at various 
investigation stages, as well as on penetration 
methods and presence forms in knowledge content. 
This direction of scientific knowledge analysis is 
particularly fruitful in social and economic sciences, 
because it gives a new opinion about scientific 
research structure and organization, opens new ways 
and opportunities to study regulatives and stimuli 
of cognitive activity of a scientist, selection criteria 
and preferences of theoretical and methodological 
cognition tools, research work directions.

References

1. Blauh M. Metodolohiia ekonomicheskoi 
nauky, ili kak ekonomisty obiasniaiut [Economics 
Methodology or How Economists Explain]. М. — 
2004. 

2. Ananin O. Y. Struktura ekonomiko-
teoreticheskoho znaniia. Metodolohicheskii analiz 
[The Structure of Economic Theoretical Knowledge. 
Methodological Analysis]. М. — 2005; 

3. Filosofiia ekonomiki. Antolohiia [Philoso-
phy of Economics. Anthology] / Pod red. Daniela 
Khausmana. М. — 2012.

4. Porokhovskii A. A. Politicheskaia ekonomiia 
v nachale XXI veka [Political Economics at the 
Beginning of XXI Century] / Ekonomicheskaya 
teoriya. № 2. — 2012.

5. Halchinskii A. S. Nachalo novoi paradihmy 
politicheskoi ekonomii. Postanovka problem 
[The Beginning of New Paradigm of Political 
Economics. Problem Statement] / Ekonomicheskaya 
teoriya. —№ 2. — 2012.

6. Hirenok F. I. Chto takoe filosofiia? [What is 
Philosophy?] // Filosofiya hozyaystva. 2011. — № 2.

7. Shulevskii N. B. Filosofiia i vozmezdie 
[Philosophy and Retribution]: Monohrafiia. — М. — 
2012.

8. Voitov A. H. Problemy metodolohii 
ekonomicheskoi nauky [Problems of economics 
methodology]. М. — 2013.

9. Osipov Yu. M. Predislovie [Introduction] // 
Sofiya. Sto let russkoy filosofii hozyaystva. М. — 
2012.

10. Zombart V. Sovremennyi kapitalizm 
[Modern Capitalism]. М. — 1930.

11. Veber M. Protestantskaia etika i dukh 
kapitalizma [The Protestant Ethic and Spirit of 
Capitalism] // Izbr. proizvedeniya. — М., 1990.

12. Khaiek F. A. Doroha k rabstvu [The Road to 
Slavery] // Voprosyi filosofii. — № 10. — 1990.



138 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (10) 2013

ДО УВАГИ АВТОРІВ

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

До публікації приймаються не опубліковані раніше статті з теоретичних і практичних проблем 
функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню еко-
номічної науки та мають наукову і практичну цінність. Також приймаються статті, які висвітлюють 
філософські, психологічні та педагогічні проблеми фінансової сфери.

Публікація статей безкоштовна.

Вимоги до статей:
1. Обсяг рукопису статті має бути приблизно 7–14 сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, 

формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, праве – 
1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

2. Структура статті:
· індекс УДК – на першій сторінці зліва вгорі;
· назва статті – посередині великими літерами;
· прізвище ім’я, по-батькові автора (авторів) – ліворуч;
· посада, місце роботи автора (авторів) – нижче, ліворуч;
· e-mail для спілкування з автором;
· код JEL Classіfіcatіon – від 1 до 5 в одному рядку, через кому;
· ключові слова та анотація – українською, російською та англійською мовами;
· основний текст статті, який відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 

№ 7-05/1, повинен містити такі необхідні елементи (зі структуризацією по тексту):
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними 

завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на 

які спирається автор;
- виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формування цілей статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
· список літератури – подається після тексту статті під заголовком «Список використаних дже-

рел» та має містити не менше 10 джерел, на кожне з яких повинно бути посилання в тексті. Список 
літератури наводиться у порядку посилань та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

·  список літератури – подається під заголовком «References» де розміщують ті самі джерела, що 
й у списку літератури, але перекладені англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліогра-
фічним стандартом APA (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Кирилич-
ні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати латинськими літерами 
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею»). Транслітеровані назви праць зазначаються у 
квадратних дужках після наведення джерел англійською мовою

3. Посилання на джерела використаних матеріалів у тексті подають у квадратних дужках – [2, с. 34], 
де перше число відповідає порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номеру сторінки.

4. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: табли-
ці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у 
вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; матема-
тичні фор мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0).

5. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки і схеми не слід перевантажувати 
текстовими написами. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними. Не допускається використан-
ня у тексті сканованих рисунків чи формул.

6. У кінці статті слід вказати: «Подана стаття раніше не публікувалася та в інші видання не над-
силалась. Передано до розміщення в електронному науковому фаховому виданні – Міжнародному 
науково-практичному журналі ‘‘Фінансовий простір’’»

7. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.



139FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Подані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Після рецензування 
редколегія журналу інформує автора про можливість опублікування статті у черговому випуску жур-
налу. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено чи по-
вернуто автору (авторам) на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки 
без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, 
посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори 
публікацій.

За публікацію статей авторам не виплачується авторський гонорар.

До статті також додають:
1. Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий сту-

пінь, вчене звання, посада, установа (трьома мовами – українською, російською, англійською). Також 
необхідно вказати поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов’язково – e-mail. 
Назва файлу – за прикладом Dovidka.doc.

2. Рецензію кандидата або доктора наук відповідної спеціальності (для авторів без наукового 
ступеня).

3. Реферативний виклад основних ідей статті (реферат) англійською мовою обсягом не менше 
1/3 статті (кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,5). 

При підготовці реферату слід враховувати:
- реферат має бути стислим відображенням основних положень статті, у ньому доцільно висвіт-

лити мету, результати роботи, область застосування результатів; окреслити основні положення на-
укової новизни та висновки;

- інформація у рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, зокрема і зарубіжному науковому 
співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного 
тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень;

Над рефератом англійською мовою пишеться прізвище та ініціали автора, його місце роботи, на-
зва статті (великими прописними літерами).

Наголошуємо на тому, що англомовний варіант не може бути зроблений шляхом застосування 
автоперекладача. Статті з некоректним перекладом не розглядатимуться редколегією журналу. 

Реферат потрібно надіслати окремим файлом як англійською мовою, так і мовою статті.

Контактна інформація:
Статті слід надсилати на електронну адресу: fp@cibs.ck.ua. 
Подальше спілкування з авторами також за цією адресою.

Адреса редакції:
18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164
Телефон: (0472) 71–99–52
E-mail: fp@cibs.ck.ua – науковий відділ



140 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (10) 2013

ДО УВАГИ АВТОРІВ TO THE ATTENTION OF AUTHORS!

TO THE ATTENTION OF AUTHORS!

The Editorial Board of the journal accepts for publishing original articles on the theoretical and applied 
problems of  functioning and development of national economies, as a whole, and the financial and credit 
sphere, in particular, which correspond to the current level of economics and have scientific and practical 
value. The articles on the financial aspects of philosophy, psychology and education are also accepted. 

The publication of articles is free. 
For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be approximately 7-14 A4 pages (297x210 mm) MS Word, Times New 

Roman font family, 14-point font size, portrait layout, 1.5 line height, the left margin of 3 cm., the upper and 
lower margins of 1,5 сm., the right margin of 1 сm. 

2. The article structure: 
· UDC identifier – first page, top left aligned,
· article title – centre aligned, capital letters
· firstname, patronymic (if any) and surname of author(s) – left aligned
· job title, place of work of author(s) – left aligned
· email for communication with the author
· JEL Classification code – from 1 to 5, in one row, comma separated.
· abstract and keywords – in Ukrainian, Russian and English
· body of the article according to the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine 

Resolution 15.01.03 № 7-05/1 should have the following elements (structured):
- problem definition in a generic case and its relation to important scientific and applied tasks
- analysis of recent researches and publications, which initiated problem solution, and which are the 

starting point of author’s research.
- definition of previously unsolved parts of  generic problem, which is covered by the article
- formulation of the article’s goals
- presentation of the research itself including the proof of scientific results obtained
- conclusions carried out based on research and the prospective of further development along the line.
·  References should be given under the name of  «List of Sources» and it should consist of at least 10 

references with corresponding references in the text of the article. References should be given in accordance 
with APA standard (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

3. References must be presented in the text in square brackets – [2, p. 34], where the first number is the 
ordinal number of this work in the List of Sources and the second – is the page number. 

4. Graphical material should be created using software, which allows further editing: tables – in Microsoft 
Word, diagrams – Microsoft Excel or Microsoft Graph, drawings – as organizational diagrams created with 
Microsoft Word, mathematical formulas – Microsoft Equation (3.0)

5. The amount of graphical data should be limited to minimum. Charts and schemes should not be 
overloaded with captions. Illustrations should have high quality. Scanned drawings or formulas are not 
allowed.

6. At the end of the article the following text should be written: «The given article has never been published 
or sent to other editorial. The Article is sent to be published in scientific electronic edition – International  
scientific and applied journal “Financial Space”»

7. The article, which is not compliant with the above rules, will not be published.

The given material is due to internal and external reviewing. Upon reviewing, the Editorial Board 
informs the author about the possibility to be published in the upcoming edition of the journal. In case of 
failure to comply with editorial standards or significant remarks the article can be declined or given to its 
author(s) for improvement.

The Editorial Board of the journal reserves the right to make stylistic corrections without author’s 
approval. Liability for facts, references, regulations, quotations, personal names and translation falls on 
the author(s) of the publication.

The author(s) of the publication are not due to any form of commission for the publication of the article.



141FINANCIAL SPACE     № 2 (10) 2013

ДО УВАГИ АВТОРІВTO THE ATTENTION OF AUTHORS!

The article should be also supported with:
1. Author’s application, which should include full name of the author(s) academic title, scientific degree, 

job title, place of work (in three languages – Ukrainian, Russian and English). Additionally the author should 
indicate postal address, zip code, contact phone number, email – mandatory. Filename should follow the 
given example – Dovidka.doc. 

2. Authors who do not have a scientific degree should attach a review from  PhD or doctor of science with 
corresponding specialty.

Contact information:
Articles should be sent via email: fp@cibs.ck.ua.
Further communication with the authors via same email.

Editorial address:
164, V. Chornovol st., Cherkassy, 18028, Ukraine
Phone: (0472) 71–99–52
E-mail: fp@cibs.ck.ua – science department


